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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 082/2018/DF

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

 CONSIDERANDO que o servidor Rivelino Vicenti, matrícula 7668, Gestor 

Geral do fórum da comarca de Alta Floresta/MT, estará em usufruto de 

Férias no período de 07/01/2019 a 21/01/2019;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar um servidor para 

substituí-lo neste período;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor RICARDO ZAPALA WETTER, matrícula 20015, para 

exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestor Geral desta Comarca 

durante o usufruto de férias do titular, no período de 07/01/2019 a 

21/01/2019.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia à Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 05 de Dezembro de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

P O R T A R I A N.º 083/2018/DF

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

 CONSIDERANDO que a servidora Marise Ivete Wottrich Bocardi, matrícula 

7097, gestora judiciária da Secretaria da Sexta Vara da Comarca de Alta 

Floresta, estará no usufruto de férias no período de 07/01/2019 a 

16/01/2019;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar servidor para substitui-la 

neste período;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a Servidora Simone Aparecida Linares, matrícula n. 12.474, 

para exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestor Judiciário 

Substituto – FC – da Secretaria da Sexta Vara desta Comarca durante as 

férias da titular, no período de 07/01/2019 a 16/01/2019.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia à Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 05 de Dezembro de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 97301 Nr: 5828-90.2011.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Ana Pegoraro, Samuel Pegoraro, Sueli 

Pegoraro Kock, Sergio Pegoraro, Sidinei Pegoraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Lazarini Pegoraro - Espólio

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante da petição de sobrepartilha feita pela inventariante, INTIMEM-SE os 

herdeiros, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnem o que 

entenderem de direito.

CONSIGNE-SE que a inércia dos herdeiros acarretará na concordância 

tácita do pedido.

 Ultrapassado o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119209 Nr: 6905-32.2014.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margareth Noujain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Iltro Quintiliano Correia

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

9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 EXPEÇA-SE o necessário para a liberação e transferência do valor 

depositado judicialmente em favor da parte exequente, na conta bancária 

indicada às fls. 175/176-v, que somente poderá ser efetivada após dois 

(02) dia úteis do esgotamento do prazo para manifestação da parte 

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

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

de 48 (quarenta e oito) horas. Transcorrido o prazo sem manifestação, 

independentemente de nova conclusão. EXPEÇA-SE alvará judicial em 

favor da parte e de seu(s) Advogado(s), devendo o valor ser transferido 

para a conta bancária indicada nas fls. 175/176-v.Posto isso, tendo em 

vista que a parte executada continua devedora da quantia de R$ 2.041,30 

(dois mil e quarenta e um reais e trinta centavos), não tendo nomeado 

bens à penhora, bem como o dinheiro ter preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, artigo e 835 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora “online” via Bacenjud nas contas bancárias 

do executado Banco do Brasil S/A (CNPJ nº 00.000.000/4358-30), até o 

valor de R$ 2.041,30 (dois mil e quarenta e um reais e trinta centavos), 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central.Infrutífera ou insuficiente à providência INTIME-SE o 

exequente para que indique bens penhoráveis do(a) executado(a) certos 

e determinados, no prazo de 15 (quinze) dias.Realizada a penhora, com 

sucesso, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para 

apresentar embargos em trinta (30) dias.Apresentados os embargos, 

CERTIFIQUE-SE, INTIMANDO a parte exequente para se manifestar em 

igual prazo. Não havendo embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte 

credora em dez (10) dias.Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 

2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90768 Nr: 5082-62.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique de Lima Chaves, Dioni 

Brezovski Domiciano, Tayamara Martins Pereira Domiciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do advogado/procurador 

da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173311 Nr: 5548-75.2018.811.0007

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Suatrans Emergência S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castoldi Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrik Camargo Neves - 

OAB:156.541/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) parte autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas iniciais e 

instrua as petições com os documentos necessários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173310 Nr: 5547-90.2018.811.0007

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maicon Luiz Pontes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dapare e Daparé Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Antunes de Araújo - 

OAB:16332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) parte autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas iniciais e 

instrua as petições com os documentos necessários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134325 Nr: 7477-51.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladiane Pires de Carvalho, VEdCA, Ladiane Pires de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Siqueira de Amorim - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celio Antunes de Araujo - 

OAB:16332/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, acerca do documento, 

fls 81, requerendo o que de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002444-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003851-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte requerida para CIÊNCIA da decisão de ID 16758768 proferida nos 

autos. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004287-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO(A))

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. D. M. (REQUERIDO)

C. G. D. C. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos da r. decisão de ID 16894992. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004281-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO OAB - PE28135 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte embargante para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Por conseguinte, diante da presença dos requisitos de admissibilidade, 

RECEBO A INICIAL. Considerando que a execução fiscal está devidamente 

garantida pela apólice de seguro carreada sob ID 15892698 (autos nº 

1000836-25.2018.8.11.0007), com fulcro no art. 9º, inciso II[1] e §3º[2], da 

LEF e diante da presença dos requisitos dispostos no art. 300, do CPC, 

concernentes à tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de 

dano), é cabível a concessão de efeito suspensivos aos embargos à 

execução fiscal, senão vejamos: EXECUÇÃO FISCAL. OPOSIÇÃO DE 

EMBARGOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO FEITO 

EXECUTIVO. ARTIGO 919 , § 1º , DO CPC . OFERECIMENTO DE SEGURO 

GARANTIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

300 , DO CPC . CONCESSÃO DO EFEITO. RECURSO PROVIDO. 

-Tratando-se de processo eletrônico, dispensa-se o atendimento ao 

disposto no § 2º , do art. 1.018 , do CPC , uma vez que, neste caso, 

inexiste qualquer empecilho para a elaboração de contrarrazões pelos 

agravados, eis que se encontram as peças à disposição das partes. - 

Conforme o artigo 919 , § 1º , do CPC , a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor é condicionada ao preenchimento dos 

seguintes requisitos: requerimento da parte; apresentação de garantia; 

verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris); e 

existência de periculum in mora. - Verificada, na hipótese, a presença dos 

requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à 

execução, faz-se mister a reforma da decisão agravada, que negou o 

efeito vindicado. - Recurso a que se dá provimento. Encontrado em: 

RECURSO PROVIDO Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL 30/10/2017 - 

30/10/2017 Agravo de Instrumento-Cv AI 10000170485874001 MG 

(TJ-MG) Corrêa Junior AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. 

APLICABILIDADE DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDO EXPRESSO. 

NECESSIDADE. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

DEPÓSITO EM DINHEIRO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO GARANTIA QUE 

NÃO É EQUIVALENTE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Em se tratando de Embargos à Execução Fiscal, o Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do REsp. n.º 1.272.827/PE, representativo de 

controvérsia, assentou que, para haver a concessão do efeito 

suspensivo, além do pedido expresso e da garantia, deve haver o 
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preenchimento dos pressupostos elencados no Código de Processo Civil, 

notadamente a relevância da fundamentação e a ocorrência de dano 

grave. (.. .) (TJ-AM - AGT: 00035249020188040000 AM 

0003524-90.2018.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa 

Figueiredo, Data de Julgamento: 10/09/2018, Primeira Câmara Cível, Data 

de Publicação: 10/09/2018). Neste viés, por verificar, neste caso, a 

presença da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, com 

lastro no §1º, do art. 919, do CPC, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO a 

estes embargos, de modo a suspender a execução associada e para que 

sejam emitidas certidões positivas com efeitos de negativa em razão do 

débito em debate. INDEFIRO o pedido de suspensão da exigibilidade do 

crédito, tendo em vista que a garantia do juízo não foi efetuada em 

dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN, mas por meio de seguro 

garantia. CERTIFIQUE-SE quanto à suspensão no feito correspondente. 

CITE-SE a parte Embargada para responder aos presentes, no prazo de 

15 (quinze) dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro da fazenda 

pública, que deverá indicar em sua contestação eventuais diligências 

probatórias, sob pena de preclusão. Após, INTIME-SE a parte Embargante 

para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, momento em que deverá 

indicar eventuais diligências probatórias, sob pena de preclusão. Ao final, 

conclusos. Alta Floresta, 6 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106443 Nr: 1743-90.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Vicente Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

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

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

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

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

desde o dia 5/11/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113264 Nr: 1810-21.2014.811.0007

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRMdS, EFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se ação de alvará judicial ajuizada por Vitor Ridek Marques da Silva, 

representado pela guardiã Eunice Ferreira da Silva, visando a autorização 

judicial para contrair um empréstimo consignado à pensão por morte que 

recebe devido ao falecimento de sua genitora.

O pedido foi julgado procedente (fls. 37/38) e transitou em julgado (fl. 53).

Contudo, até a presente data, não houve a prestação de contas, conforme 

determinação contida na sentença.

Devido ao advento da maioridade do Requerente, o Ministério Público 

alegou não subsistir causa para a intervenção da entidade (fl. 67).

Intimada pessoalmente (fl. 70), a ex-guardiã do Requerente não prestou as 

contas exigidas.

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

A finalidade destes autos consistia na autorização judicial de realização 

de empréstimo em favor do Requerente, à época, menor de 18 anos.

Com o advento da maioridade do Requerente, bem como a ausência de 

qualquer providência a respeito da tomada de contas, presume-se que a 

prestação jurisdicional atingiu com êxito sua finalidade.

Ademais, o feito tem sido impulsionado pelo Poder Judiciário de forma 

inócua, pois os destinatários da prestação jurisdicional não correspondem 

às intimações recebidas.

Neste viés, por questões de economia processual e no intuito de preserva 

a prestação de efetiva tutela jurisdicional, este feito não merece continuar 

a ser impulsionado pelo Poder Judiciário.

Eventual interesse do Requerente, hoje maior, poderá ser veiculado por 

via própria. Para tanto, desde já autorizo a extração de cópias, desde que 

devidamente representado por pessoa dotada de capacidade postulatória.

No mais, considerando o trânsito em julgado e a ausência de pedido de 

cumprimento de sentença, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO 

FEITO, com as devidas baixas.

Cumpra-se, de imediato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137024 Nr: 1411-21.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson José Guerra Fabiano, Elza Helena Gil Salício 

Fabiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biarritz Empreendimentos Imobiliários Ltda

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Autorizo o fornecimento dos meios para a intimação dos confinantes, 

conforme requerimento à fl. 88, a ser procedido nos termos do parágrafo 

final da referida petição.

No que tange à citação da Requerida, da expedição de edital e da 

intimação das Fazendas Públicas, expeça-se o necessário, cujas custas, 

se houver, deverão ser arcadas pela parte Autora, em até 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140852 Nr: 3412-76.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Ribeiro Filho - 

OAB:19.335/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

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

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

custas processuais, eis que se trata de parte beneficiária da justiça 

gratuita. Por fim, deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que estão abarcados pelo 

acordo entabulado entre as partes nos autos código 140621, que 

tramitava na 6ª Vara Cível desta comarca. Intime-se.Certificado o trânsito 

em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102258 Nr: 3682-42.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Energisa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Tito Caione

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação da parte requerida de fls. 238/241, 

intime-se a parte autora para que manifeste quanto ao petitório.

Após, façam-me os autos conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 8 de 1103



Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 174355 Nr: 6106-47.2018.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declino a competência deste Juízo e determino sua 

remessa à Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde - MT (em 

observância ao disposto no artigo 227 da CF/1988 e artigos 6° e 147, do 

ECA), após as baixas e anotações devidas e após decorrido o prazo 

recursal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, remetendo-se 

os autos pelas razões esposados e conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51183 Nr: 3749-80.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Santos Rep. C. J. S.

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se ação proposta por Célio José dos Santos em face do 

INSS visando a concessão de benefício assistencial a pessoa com 

deficiência (LOAS). (...) Por fim, diante de todos estes vícios que 

macularam a constituição e o processamento do procedimento, CHAMO O 

FEITO À ORDEM E ANULO TODOS OS ATOS PROCESSUAIS 

POSTERIORES AO PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL. Isto porque a 

petição inicial estava inepta, sob a vigência do CPC/73, tendo em vista que 

a norma preconizada pelo §3º, do art. 322, do CPC, não existia. Por isso, 

faz-se necessária oportunizar nova resposta à Autarquia Requerida, após 

as ponderações registradas neste ato. Mediante as retificações feitas 

nesta decisão, de modo a tornar apta a petição inicial, RECEBO o feito. 

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da Requerente (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. CITE-SE o requerido, com o 

encaminhamento dos autos, devendo constar as advertências dos artigos 

344 e que o prazo para contestar é de sessenta (60) dias. Em decorrência 

do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de 

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134297 Nr: 7461-97.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. Monteiro e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanmix Concreto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT, Daniel Roque Sagin - OAB:17891, Liana Gorete 

Roque Sagin - OAB:10486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação 

Monitória proposta por P. MONTEIRO E CIA LTDA em face de WANMIX 

CONCRETO LTDA e, por conseguinte, CONSTITUO de pleno direito, o título 

executivo judicial, consistente no valor de R$ 35.950,90 (trinta e cinco mil 

novecentos e cinquenta reais e noventa centavos), sobre o qual incidirão 

juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da 

citação da pessoa jurídica (fl. 67-vº).Condeno a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no art. 701 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a autora para requerer o que 

de direito. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121369 Nr: 229-34.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Rosa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a manifestação do requerente acerca do laudo pericial, 

bem como do encaminhamento de laudo inconclusivo da perita nomeada 

em virtude da não apresentação dos exames complementares informados 

nos autos, concedo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para que 

realize exames de tomografia, ressonância magnética ou ultrassom, bem 

como que os leve consigo à perícia complementar a ser designada. Após 

a comunicação nos autos sobre a realização destes exames, intime-se a 

médica perita para designação de perícia complementar.

INTIME-SE a parte, através de seus causídicos, para cumprimento.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 61.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4938 Nr: 620-14.2000.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Gelatti Ltda, Claudete Angelo, Luiz 

Cláudio Gelati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Santos de 

Oliveira - OAB:48.623 OAB/RS

 . A primeira penhora foi concretizada em conta da Caixa Econômica 

Federal, no valor de R$ 12.336,47 e a segunda, do Banco do Brasil, no 

importe de R$ 4.028,59. Analisando o extrata da conta poupança à fl. 171, 

embora haja valor bloqueado no importe de R$ 7.945,67, não há como 

concluir se a ordem de constrição partiu deste juízo. Com efeito, o valor de 

R$ 4.028,59 já foi penhorado (transferido para conta única), como 

informado à fl. 165 e descrito no verso da folha 163.Esses detalhes levam 

a crer que a constrição de R$ 7.945,67 advém de outra causa, 

provavelmente de ordem de bloqueio de outro juízo.No que tange à 

penhora de R$ 4.028,59, igualmente não há prova que tenha sido realizada 

sobre conta poupança. Não há prova do vínculo da aludida penhora com a 

conta poupança n.º 18.180-3, agência 1701-9. O comprovante trazido à fl. 

181 não guarda ligação com este processo.Assim, por ora, INDEFIRO o 

pedido de liberação de bloqueio judicial, ou melhor, restituição, da quantia 

penhorada.Antes de proceder à destinação do importe depositado na 

conta judicial, oportunizo à executada Claudete Angelo a juntada de novas 

comprovações acerca da impenhorabilidade alegada, no prazo de 5 

(cinco) dias, no intuito de evitar indevido encerramento da prestação 

jurisdicional.Ademais, em seguida, vista dos autos à fazenda pública, para 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.Ao final, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129966 Nr: 5112-24.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 
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Alta Floresta-MT - OAB:

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

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

OAB:182.165/SP

 Vistos.

Determinado o bloqueio judicial nas contas do executado (fl. 33/34), a 

ordem judicial foi cumprida em sua integralidade, conforme extrato de fls. 

36/38.

Às fls. 40/41, a exequente requer a suspensão do feito, considerando o 

depósito integral do débito em espécie na quantia de R$ 47.000,00 

(quarenta e sete mil reais), conforme se verifica à fl. 60.

 Desta feita, tendo em vista que o valor bloqueado às fls. 36/38 dos autos, 

não foi vinculado à conta judicial, nesta data efetuo o desbloqueio do valor 

de R$ 90.109,32 (noventa mil cento e nove reais e trinta e dois centavos), 

em razão do valor depositado nos autos conforme fl. 60 e verso.

 Ademais, vislumbro que há nos autos embargos de declaração opostos 

por Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos LTDA visando 

sanar a omissão supostamente existente na decisão proferida às fls. 

33/34, que teria determinado a realização de penhora online sem antes se 

manifestar acerca da recusa da Fazenda Pública quanto ao seguro 

garantia ofertado pela executada.

 Dessa forma, considerando-se o caráter infringente dos presentes 

Aclaratórios, em observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla 

Defesa, determino a intimação do Embargado para que se manifeste no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63020 Nr: 2552-22.2009.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ribeiro, KRS, Fábio Rocha Siqueira, 

Marcos Rocha Siqueira, WRS, DNSJ, Irma Rocha Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Nunes Siqueira - Espólio

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Folheando os autos, denoto que no curso do processo Darci Nunes 

Siqueira Júnior atingiu maioridade, bem como não há informações acerca 

do paradeiro de Irmã Rocha Siqueira. Diante de tais considerações, 

postergo a análise do pedido de arquivamento provisório determinando 

que:

 1 – INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a representação processual de Darci Nunes 

Siqueira Júnior, bem como se manifeste acerca da regularização de Irmã 

Rocha Siqueira, conforme pleiteado às fls. 84/85.

2 – Após, INTIME-SE a Fazenda Pública para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57670 Nr: 2243-35.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester dos Santos Lauton da Silva, GJLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Augusta Ramos - Espólio, Antonio 

Ramos da Silva, Francisco Ramos da Silva, José Veríssimo, Lucia Maria 

Ramos da Silva, Lucirlei da Silva Inácio, Vera Lúcia Ramos de Oliveira, 

Zélia Ramos Julião, Geraldo Ramos da Silva - Espólio

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos.

Trata-se de ação indenizatória por benfeitoria ajuizada por Geraldo Júnior 

Lauton da Silva, neste ato representado por sua genitora, também autora, 

Ester dos Santos Lauton em face de Maria Augusta Ramos, anteriormente 

qualificados nos autos.

 Diante da manifestação de fls. 163/163-v, bem como compulsando os 

autos, verifico que o acordo celebrado às fls. 156/156-v não pode ser 

homologado, haja vista as razões de fl. 166 e a existência de vícios de 

representação dos presentes, quais sejam: ausência de instrumento de 

procuração do patrono, Dr. Kleber Zinimar Geraldine Coutinho, eis que 

renunciou ao feito às fl. 136, bem como dos herdeiros Lucia Maria Ramos 

da Silva, Vera Lúcia Ramos da Silva, Antônio Ramos da Silva, Josimar 

Alexandre Ramos e o respectivo termo de compromisso de inventariante 

do espólio de Geraldo Ramos da Silva.

 Tendo em vista a ausência de instrumento de procuração dos herdeiros 

ou do representante legal do espólio de Maria Augusta Ramos, suspendo 

o feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 76 do CPC, para 

a devida regularização da representação referente à parte requerida, sob 

pena de revelia.

 Determino, desde já, a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

patrono, para que, no mesmo prazo, indique o endereço do representante 

legal do espólio de Maria Augusta Ramos ou, não havendo, dos herdeiros 

elencados à fl. 147, bem como do herdeiro Josimar Alexandre Ramos, 

presente na audiência de conciliação, contudo não arrolado pela 

requerente, para que se proceda à devida citação. Ainda, caso não 

obtenha êxito por seus próprios meios, deve comprovar nos autos.

 Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108496 Nr: 3939-33.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Constantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Gobetti - Espolio

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

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Moreno Rubio 

Junior - OAB:SP/170.569

 Trata-se de ação indenizatória por perdas e danos materiais e lucros 

cessantes C/C indenização por danos morais ajuizada por Edmar 

Constantino em face de Heitor Gobeti.

Durante o curso do feito, o polo ativo, à fl. 119, noticiou o falecimento do 

requerido, bem como apontou a herdeira PRISCILA GOBETI. Diante disso, 

CITE-SE pessoalmente a herdeira do requerido falecido, no endereço 

indicado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pronuncie-se quanto ao 

feito, nos termos do artigo 690 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132713 Nr: 6648-70.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdOS, LOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSG

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

OAB:5476/MT, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19385/O, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAMIÃO DOS 

SANTOS JÚNIOR - OAB:15214

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos formulada sob o rito do art. 733 do 

CPC/73, ajuizada por L. O. G, menor, neste ato representada por sua 

genitora, Ana Caroline de Oliveira Santos, em face de Leonard Silva 

Guimarães.

Às fls. 170/172, as partes compareceram aos autos e notificaram a 

realização de transação e, ao final, pediram a homologação do acordo, 

com a consequente extinção do feito e a revogação do mandado de 

prisão.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

homologação e à extinção do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.
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Diante da aparente regularidade da avença aportada às fls. 170/172, 

devidamente assinada pelos envolvidos, bem como da comprovação do 

pagamento das parcelas vencidas (fls. 174/175), em consonância com o 

parecer ministerial, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos 

os termos da transação e JULGO EXTINTO O FEITO, nos termos do art. 

924, II e III, do CPC.

Ademais, DETERMINO a revogação do mandado de prisão à fl. 137 e 

qualquer outro que tenha sido expedido em virtude deste feito e esteja 

pendente de cumprimento.

CUSTAS pelo executado. Cada parte arcará com as despesas de seus 

patronos.

PROMOVAM-SE as retificações junto ao BNMP.

INTIMEM-SE as partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Diante da renúncia do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o necessário e 

remetam-se os autos ao arquivo, com as devidas baixas, após as 

providências relacionadas às custas judiciais.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004322-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ALVES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004322-18.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: SILVIO ALVES DE 

MORAES Vistos. Tendo em vista que a demanda foi distribuída sem o 

recolhimento das custas, como estipula o §2º, do art. 2º, do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, do E. TJMT e do art. 456 da CNGC-TJ/MT, DETERMINO a 

comprovação do pagamento das despesas de ingresso no prazo de 15 

dias, sob pena do cancelamento da distribuição. Após, voltem-me 

conclusos. Alta Floresta, 5 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001450-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE TAVARES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SALOMAO CASARIN OAB - MT16608/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL CARMELINDA LEAL MARTINEZ COELHO 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SALUA GAZALI OAB - MT0006278S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001450-64.2017.8.11.0007 

IMPETRANTE: CAROLINE TAVARES DE SOUZA IMPETRADO: PREFEITA 

MUNICIPAL CARMELINDA LEAL MARTINEZ COELHO Vistos. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por Carolina Tavares de Souza, contra 

suposto ato ilegal e arbitrário por parte do Município de Carlinda/MT. Alega 

a impetrante ter sido aprovada no concurso público 01/2016 realizado pela 

Prefeitura Municipal de Carlinda, para o cargo de Médico Clinico Geral, 

para qual estavam previstas 02 (duas) vagas, restando classificada em 1° 

(primeiro) lugar. Aduz que, muito embora tenha sido a primeira da lista dos 

aprovados, até o momento o impetrado não procedeu à nomeação da 

impetrante, mesmo sendo notória a existência de vinculação contratual 

entre a Prefeitura Municipal e médicos terceirizados. O resultado do 

concurso foi homologado na data de 14/06/2016, conforme Portaria nº 

214/2016 (Doc. 04), razão pela qual afirma ter direito líquido e certo à 

nomeação e posse no cargo de Médico Clinico Geral, por ter sido 

aprovada dentro do numero de vagas previstas, requerendo o deferimento 

do pedido liminar para que a autoridade coatora imediatamente nomeie e dê 

posse à impetrante. Inicialmente fora deferida a liminar pleiteada para 

determinar que a autoridade coatora proceda a nomeação e posse da 

impetrante no cargo público. Devidamente notificada, a autoridade coatora 

prestou as informações, alegando, a impossibilidade de nomeação da 

impetrante diante do desiquilíbrio econômico fiscal, bem como que a 

empresa prestadora de serviços médicos hospitalares está sendo 

contratada por todos os municípios para não ferir a Lei de 

Responsabilidade fiscal, e que se trata de contratação temporária, bem 

como que tem até o final do concurso para nomear a impetrante. Ainda 

alegou a ilegitimidade do Município de Carlinda para figurar no polo passivo 

do writ. Certificada a intempestividade das informações prestadas, ao Id. 

9042729. Interposto recurso de agravo de instrumento contra o decisório 

liminar de Id. 7844507, o relator do agravo deferiu o efeito ativo pretendido, 

suspendendo aquele decisório (Id. 9128798). Devidamente intimado o 

Ministério Público não se manifestou nos autos, conforme expediente n° 

558458. Após, a Magistrada contemporânea solicitou informações acerca 

do julgamento do agravo de instrumento interposto, sendo informada de 

que o Agravo encontrava-se pendente de julgamento. Relatei o 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

vislumbro que, em resposta, o Município de Carlinda suscitou como 

preliminar sua alegada ilegitimidade passiva ad causam (Id. 9082248). 

Salienta que o presente mandado de segurança deve ser extinto, pois foi 

impetrado contra pessoa jurídica Município de Carlinda representado pela 

prefeita municipal e não contra a autoridade coatora, pessoa física. 

Analisando tal preliminar, verifico ASSISTIR RAZÃO ao impetrado. No caso 

dos autos, a impetrante direcionou a petição inicial à pessoa jurídica de 

direito público, “representado pela pessoa física, prefeita municipal 

Carmelinda Leal Martines Coelho”. Contudo, denoto que sequer houve sua 

qualificação na peça exordial. Pois bem. De inicio cumpre esclarecer que o 

Mandado de segurança deve ser impetrado contra ato da autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público que praticou ou deixou de praticar ato tido como violador do direito 

liquido e certo, conforme se vê nos arts.1° e 6° da Lei n° 12.016/2009: Art. 

1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 

1°- Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os 

representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de 

entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as 

pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente 

no que disser respeito a essas atribuições. Art. 6° A petição inicial, que 

deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será 

apresentada em 02 (duas) vias com os documentos que instruírem a 

primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, 

a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual 

exerce atribuições. - Grifo nosso. Ademais, a teor da Lei orgânica do 

município de Carlinda, a Prefeita Municipal é a pessoa competente para 

praticar o ato intitulado de ilegal e arbitrário, consistente na não nomeação 

e posse da impetrante no cargo para o qual foi aprovada, senão vejamos: 

Art. 54. São de iniciativa privativa do Executivo, entre outras previstas 

nesta Lei Orgânica, leis que disponham sobre: I - Criação de cargos, 

funções ou empregos públicos e aumento de vencimentos dos servidores, 

observado o disposto no Inciso XXII do artigo 23, desta Lei Orgânica; II - 

Servidores do Município, seu regime jurídico, plano de carreira, provimento 

de cargos, estabilidade e aposentadoria. Art. 65. O Poder Executivo é 

exercido pelo Prefeito. Art. 72. Ao Prefeito compete: XXV - Nomear e 

demitir servidores, nos termos da lei. - Grifo nosso. Neste sentido, o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça é positivo quanto à 

ilegitimidade passiva do município para figurar no polo passivo do writ, 

quando não for a pessoa com atribuição para tal ato. Confiramos: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE 

POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS E 
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DECADÊNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA 

CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - DESISTÊNCIA DE 

CANDIDATOS NOMEADOS -DEMONSTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA 

A APELADA - ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO 

E CERTO À NOMEAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA - PRECEDENTE DO 

STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. O provimento de 

cargos públicos do Município de Cuiabá é ato da competência privativa do 

Prefeito Municipal, nos termos do art. 41, IX da Lei Orgânica do Município 

de Cuiabá/MT, único legitimado para o mandado de segurança com essa 

exclusiva finalidade. A citação dos candidatos classificados em melhor 

colocação como litisconsortes necessários apenas é obrigatória quando o 

deslinde da causa pode acarretar interferência direta na sua esfera 

jurídica. Tal, contudo, não ocorre se a impetração se volta tão somente à 

nomeação da postulante, sem que se discuta a anulação ou alteração da 

ordem de classificação do certame. A contagem do prazo decadencial 

para impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da 

autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de 

candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da 

validade do concurso. Precedentes. A desistência de candidatos 

nomeados de tomarem posse autoriza a concessão da segurança, a fim 

de imediata nomeação de candidatos classificados em ordem 

subsequente. (41966/2015, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, 

Publicado no DJE 03/05/2016)”. – grifo nosso”. “AGRAVO REGIMENTAL – 

MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

AUTORIDADE COATORA JULGANDO EXTINTA A AÇÃO MANDAMENTAL 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO 

PÚBLICO MUNICIPAL – NEGATIVA DE POSSE - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA 

DO PREFEITO MUNICIPAL - ART. 46, XII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 

DE SORRISO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. In casu, o 

provimento de cargo público municipal é ato da competência privativa do 

Prefeito Municipal, nos termos do art. 46, XII da Lei Orgânica do Município 

de Sorriso/MT, único legitimado para o mandado de segurança com essa 

exclusiva finalidade. (AgR 6231/2016, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/02/2016, Publicado no DJE 23/02/2016)”. – grifo nosso”. 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ANÁLISE EM CONJUNTO COM 

O MÉRITO - CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - PERDA 

DO OBJETO - REJEITADAS - ENFERMEIROS - CANDIDATO CLASSIFICADO 

FORA DO NÚMERO DE VAGAS - COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES 

TEMPORÁRIAS - DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE VAGAS - 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - PREENCHIDOS - RECURSO 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Deve ser analisada, em conjunto com o 

mérito, a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse 

processual, já que a discussão limita-se a verificar se a Impetrante tem, ou 

não, direito subjetivo à nomeação. O Prefeito Municipal de Cuiabá, nos 

termos da Lei Municipal nº 093/2003, é a autoridade competente para 

nomear candidatos aprovados em concurso público. Logo, é parte legítima 

o mandatário máximo do município para figurar no polo passivo do writ que 

visa à nomeação de candidato aprovado em concurso público para o 

município. A existência de acordo entabulado entre a Prefeitura de Cuiabá 

e o sindicato da categoria, que assegura a posse de todos os candidatos 

aprovados no concurso, não impede o candidato, que pretende ser 

nomeado no cargo para o qual está classificado, de buscar seu direito 

judicialmente. Demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a 

existência de vagas no órgão da administração em que a candidata está 

classificada, o pedido liminar deve ser deferido. (AI 82277/2015, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015). – grifo 

nosso”. Desta forma, a legitimidade passiva é da autoridade pública que 

deixou de praticar o ato no exercício de sua competência, violando o 

direito líquido e certo da impetrante, não cabendo à pessoa jurídica de 

direito público figurar no polo passivo deste mandamus. Nessa 

perspectiva, impõe-se reconhecer a ilegitimidade do Município de Carlinda 

para figurar no polo passivo da demanda. Portanto, ACOLHO a preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Município de Carlinda-MT, 

razão porque JULGO EXTINTO o feito impetrado por Caroline Tavares de 

Souza contra ato que intitula de ilegal e arbitrário do Município de Carlinda, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. 

Processo isento de custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

ARQUIVE-SE, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. 

CIENTIFIQUEM-SE as partes envolvidas no litígio. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 5 de dezembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003757-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALMEIDA APOLINARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003757-54.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: GUILHERME DE ALMEIDA APOLINARIO Vistos. Trata-se de 

ação de alvará judicial ajuizado por Guilherme de Almeida Apolinário em 

relação a saldo bancário deixado pelo seu genitor, Edson Apolinário, que 

faleceu em 07/09/2018. Alega que o único bem deixado pelo “de cujus” 

cinge-se ao saldo de R$ 985,24 (novecentos e oitenta e cinco reais e vinte 

e quatro centavos) em conta poupança no Banco Sicredi. Requer a 

expedição de alvará judicial para movimentação da conta, a fim de que 

sejam pagas as despesas com o funeral. Juntou documentos. Ordenada a 

complementação dos documentos que instruem a exordial de modo a 

demonstrar a anuência dos demais herdeiros em relação ao pedido (ID 

16248167). Conjuntamente à petição de ID 16799089 foram coligidas 

procurações dos herdeiros ao Requerente para a representação neste 

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

Consoante relatado, o Autor objetiva alvará judicial para levantamento do 

saldo em conta bancária depositados em nome de seu pai Edson 

Apolinário. A pretensão do Requerente está baseada na Lei nº 6.858/80, 

que dispõe sobre o pagamento aos dependentes ou sucessores, de 

valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. Estatui a 

referida lei: “Art. 1.º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. § 1.º - As quotas 

atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, 

rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o 

menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do Juiz para 

aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou 

para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. Art. 2º - 

O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de 

Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo 

outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.” As normas acima 

transcritas não deixam dúvidas quanto à possibilidade de acolhimento da 

pretensão autoral de levantamento do saldo existente. Ademais, não 

consta nos autos, seja na certidão de óbito ou nos demais documentos 

que os instruem, qualquer menção de outros herdeiros de Edson 

Apolinário, além da cônjuge e seus filhos que compõem a lide ou 

expressamente declararam a anuência ao pedido. No mesmo sentido, não 

há notícias de outros bens inventariar, assim como não há saldo bancário, 

de contas de caderneta de poupança ou fundos de investimento que 

superem valor correspondente a 500 OTN’s (50 OTN = R$328,97 em 

janeiro de 2001, indexado pelo IPCA-E, conforme REsp 1.168.625/MG, J. 

09/06/2010). Diante do exposto, com fulcro no artigo 1º da Lei nº 6.858/80 

e art. 487, I do CP, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DETERMINO a 

expedição de alvará judicial para que o Requerente saque o valor 

depositado na conta poupança 1.0818.85088-8, no Banco Sicredi, que 

pertencia ao falecido Edson Apolinário (CPF n. 517.127.099-68). Com o 

trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se. P. R. I. Alta 

Floresta, 6 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000644-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY ANTONIA DE LIMA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000644-29.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): SHIRLEY ANTONIA DE LIMA MENDES RÉU: INSS Vistos. 

SHIRLEY ANTONIA DE LIMA MENDES propôs a presente ação 

previdenciária em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

aduzindo o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de 

aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência. Com a 

exordial vieram documentos. Recebida a petição inicial foram concedidos 

os benefícios da Justiça Gratuita à Autora, determinando-se a realização 

de perícia para posterior intimação do requerido. Citada, a Requerida 

ofertou contestação c/c documentos aos Ids. 7245249 e 7245257. 

Preliminarmente suscitou a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

Sobreveio a impugnação à contestação ao Id. 9392903. Decisão sob Id. 

9822031 nomeou perito em substituição, realizada a pericia o laudo foi 

aportado aos autos sob o Id. 11825842. A parte autora se manifestou 

quanto ao laudo apresentado ao Id. 13059479. Instado a se manifestar a 

parte requerida apenas opôs ciência ao Id. 14838395. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De largada, vislumbro que a alegação de 

prescrição ventilada pela autarquia não merece acolhimento, pois o 

requerimento do benefício se deu em 10/11/2014, não havendo, nesta 

demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no 

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

matéria. Não havendo questões processuais pendentes de apreciação, 

declaro saneado o feito. Pois bem. O benefício de auxílio-doença é 

disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o 

preenchimento dos seguintes requisitos para sua concessão: a) qualidade 

de segurado; b) período de carência; c) incapacidade temporária do 

segurado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a doença ou lesão invocada como 

causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao 

Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão. Já o benefício de aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 

42 e seguintes da Lei 8.213/91, que exigem sejam preenchidos os 

seguintes requisitos: a) qualidade de segurado; b) que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência; e c) que a doença ou lesão 

invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do 

segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Estabelecidas as premissas legais, examinemos o caso 

em concreto. In casu, submetida a parte autora à perícia técnica, atestou a 

expert do Juízo que existe incapacidade TOTAL e PERMANENTE para 

qualquer atividade laboral, sem possibilidade de reabilitação para outra 

atividade (Id. 11825842). Com efeito, segundo constou no laudo pericial, 

há diagnóstico médico de doença “sequelas de hepatite C, e hérnia de 

disco com compressão neural”; bem como que a incapacidade é “ total e 

permanente”, patologia que a incapacita para qualquer atividade. 

Prossegue a Sra. perita asseverando que “a incapacidade não é para a 

vida independente. A requerente tem 53 anos de idade, que não é possível 

a reabilitação da autora (Id. 11825842 - Pág. 4)”. Assim, em face da 

conclusão pericial acima exposta e comprovada a qualidade de segurada, 

bem como cumprida a carência nos termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, a 

parte autora faz jus à concessão de benefício de aposentadoria por 

invalidez, uma vez que preenchidos os requisitos legais exigidos pelos 

arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91. Por fim, resta fixar o período em que 

resta devido cada benefício. O benefício de auxílio-doença é devido desde 

a data da citação, qual seja: 03/04/2017, eis que a autarquia previdenciária 

não pode ser penalizada pela mora da autora ao ter seu pedido indeferido 

em 10/11/2014, até a data da comprovação da invalidez. Já, o benefício de 

aposentadoria por invalidez é devido desde a data do laudo pericial, aos 

20/02/2018 (Id. 11825842). Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado pela autora e condeno o INSS: a) a conceder o benefício de 

auxílio-doença, que é devido desde a data da citação, qual seja: 

03/04/2017, eis que a autarquia previdenciária não pode ser penalizada 

pela mora da autora ao ter seu pedido indeferido em 10/11/2014, até a 

data imediatamente anterior à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez, no valor correspondente a 91% (noventa um por cento) de 

seu salário de contribuição; b) a implantar o benefício de aposentadoria 

por invalidez, desde a data do laudo pericial, aos 20/02/2018 (Id. 

11825842), com renda mensal inicial de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício; c) Em razão do caráter alimentar das verbas ora 

deferida, concedo também à parte autora a TUTELA DE URGENCIA e 

determino a IMPLANTAÇÃO do benefício de aposentadoria por invalidez, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do requerido desta 

sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) revertida em favor da parte autora. d) a efetuar o pagamento das 

parcelas retroativas quanto ao benefício de auxílio-doença, devido desde 

a data da citação, qual seja: 03/04/2017, até a data imediatamente anterior 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devendo incidir 

juros de mora e correção monetária, sendo o primeiro, aplicados 6% ao 

ano até 01/2003. Após essa data, são de 12% ao ano até 29/06/2009. E, 

após, devem ser observados os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, o segundo, será aplicado 

conforme os índices do manual de cálculos da Justiça Federal, até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o 

IPCA-E; e) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao 

benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do laudo pericial, 

(20/02/2018), devendo incidir juros de mora e correção monetária, sendo o 

primeiro, aplicados 6% ao ano até 01/2003. Após essa data, são de 12% 

ao ano até 29/06/2009. E, após, devem ser observados os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, o 

segundo, será aplicado conforme os índices do manual de cálculos da 

Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplica o IPCA-E; f) Honorários periciais, devidamente 

REQUISITADO junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita – AJG; 

g) Em razão do princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, §3º, 

inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), CONDENO o Requerido 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10 % 

(dez por cento) do valor das prestações vencidas, como tal entendidas 

todas as parcelas que integrarão o precatório/RPV, com execução na 

forma do artigo 535 do NCPC, conforme entendimento das Súmulas 111 e 

178 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social em 

cumprimento desta decisum. h) Deixo de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, visto que isento. i) Dispensável o 

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

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

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via POSTAL, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, seguem os dados 

para implantação dos benefícios: nome da segurada: SHIRLEY ANTONIA 

DE LIMA MENDES; benefício: Auxílio-doença; renda mensal: 91% (noventa 

e um por cento) do salário-de-contribuição; termo inicial: 03/04/2017 até a 

imediata implantação do beneficio por invalidez; Ainda, o benefício 

concedido a segurada: SHIRLEY ANTONIA DE LIMA MENDES; benefício: 

aposentadoria por invalidez; renda mensal: 100% (cem por cento) do 

salário-de-contribuição; termo inicial: 20/02/2018 (Id. 11825842). 

PUBLIQUE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 6 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002662-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)
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LUANA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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

este feito, com a finalidade de abrir vistas ao advogado habilitado, no 

sentido de cientificar a parte autora acerca da efetivação da retificação 

das certidões de nascimento.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002249-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. M. (REQUERENTE)

S. M. P. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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

este feito, com a finalidade de abrir vistas ao advogado habilitado, no 

sentido de cientificar a parte autora acerca da efetivação da averbação 

do divórcio.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003563-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FELIPE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

- JURISDIÇÃO VOLUNTARIA (RÉU)

 

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

este feito, com a finalidade de abrir vistas ao advogado habilitado, no 

sentido de cientificar a parte autora acerca da efetivação da retificação 

efetivada em seu registro de nascimento.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1003039-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

IRACEMA MARTINS BATISTA (REQUERENTE)

MARIA GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MARTINS XAVIER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

este feito, com a finalidade de abrir vista ao advogado habilitado, no 

sentido de cientificar a parte autora acerca do ofício oriundo do Cartório 

(1º Serviço Notarial e Registral), ID 16927418.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130331 Nr: 5327-97.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C & R Assessoria Contábil S/S Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabino Ribeito Soares Neto - 

OAB:MT/10861-A

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108508 Nr: 3952-32.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinícius Martins Vieira, Oronzo Giannotte, Gustavo 

Sutillo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oronzo Giannotte, Vinícius Martins Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E, Suetônio Paz - 

OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

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

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

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

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

do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63400 Nr: 3224-30.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Alcalde, Verenice Cristina Davoli 

Alcalde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - 

OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cesar de Carvalho 

Barcelos - OAB:11652/MT, Bruno Henrique da Rocha - 

OAB:230904/SP, Fábio Luíz de Mello Oliveira - OAB:MT 6.848, 

Fernando Biral de Freitas - OAB:176019/SP, José Wilzen Macota - 

OAB:MT/ 7481, Marcio Rode - OAB:MT 9.447, Paola de Oliveira 

Trevisan - OAB:MT/ 7573, Quintiliano Teixeira de Oliveira - OAB:MT/ 

12233-A, Renata Luciana Moraes - OAB:SP/ 128301

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

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

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 154.328,79, 

no prazo de 15 dias (cálculo de fls. 1550 - atualizado até 15/10/2018, para 

o cumprimento da sentença, nos termos da decisão de fls. 1551 

(disponibilizada no DJE nº 10376, de 12/11/2018 e publicado no dia 

13/11/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103442 Nr: 5167-77.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otica Correa Ltda., Rosangela Tatiana Correa, 

Viviane Maria Correa

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da 

parte autora, em conformidade ao artigo 412, § 5° da CNGC/TJ/MT, tendo 

em vista que a pesquisa realizada via sistema INFOJUD fora infrutífera

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25035 Nr: 2141-86.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Pedro Madeiras M.E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISOL NESPOLI - OAB:7423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte 
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EXEQUENTE, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para 

manifestação acerca da certidão negativa, conforme fl.132, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34954 Nr: 638-59.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 9ª 

Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADES BITENCURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hevelyn de Souza Martins 

Lopes - OAB:11883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “mudou-se”, consoante fl. 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134180 Nr: 7400-42.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellen Donaria Carlos Oliveira de Moraes

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121042 Nr: 8273-76.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Renilda Leal dos Santos

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

OAB:22.165-A, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17-980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “end. insuficiente”, consoante fl. 75v e 76.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126413 Nr: 3254-55.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromendes Representações Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Jantorno Junior

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

- OAB:12575 MT

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

OAB:17.811-0 MT

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

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

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

apresentar alegações finais, conforme determinado à fl. 198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157250 Nr: 4656-06.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição de Souza, Nilton Lopes Diniz, Jose Maria da 

Silva, Valdir Lopes Diniz

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

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

OAB:20.342/MT, Ana Paula Barella - OAB:20.342/O, Lucas Barella - 

OAB:19.537/O, Wagner Silveira Fagundes - OAB:22.276/O, Wagner 

Silveira Fagundes - OAB:22276/O

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

OAB:22.165, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119043 Nr: 6751-14.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris, Zilaudio Luiz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Pontes da Silveira, Joaquim 

Batista da Silveira Neto

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

OAB:12113-O/MT

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

OAB:12083/MT, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113-O/MT

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

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

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

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista que fora 

encontrado apenas valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, 

existente em nome do executado, conforme decisão de fl. 154 e recibo de 

fls. 155/157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13093 Nr: 1637-51.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gorete Biela, Dalva Baraviera Biela, Claudemir Biela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Savio

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

OAB:10865/MT

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

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

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

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

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

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

do executado (fls. 417/419)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106213 Nr: 1496-12.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira

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

OAB:4729-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104061 Nr: 5818-12.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allston Brew Indústria e Comércio de Bebidas 

Ltda, Fundo de Investimento em direitos Creditórios da Industria Exodus I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER R DE CARVALHO - 

OAB:MT 4.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GIUDICISSI 

CUNHA - OAB:19757/PR, Cristiano Trizolini - OAB:192.978/SP, 

MARLOS LUIZ BERTONI - OAB:44933/PR

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57634 Nr: 2262-41.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D-DdBL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Suguimoto - 

OAB:190204/SP, Maria Luiza Borges Santos - OAB:23.940

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

OAB:4.136-A

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o endereço das 

entidades mencionadas à fl. 138, a fim de que seja dado cumprimento à 

decisão de fl. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113400 Nr: 1935-86.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113483 Nr: 2010-28.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farmácia Droga Líder LTDA, Carlos Cezar 

Cantares Junior

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “ausente”, consoante fl. 82/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109001 Nr: 4462-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Bevilaqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rebeschini

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5740 Nr: 4133-82.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. K. Escala Organização Contábil Ltda, Mauro 

Pedro dos Santos, Maristela Palin

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

OAB:4729-A/MT

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

OAB:5126-A/MT

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 214.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108635 Nr: 4092-66.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Ribeiro da Silva

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

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo R. 

Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco), manifestar-se em termos 

de prosseguimento desta ação, sob pena de extinção, tendo em vista a 

consulta via BacenJud não apresentou resultados, conforme decisão de 

fl. 115 e recibo de fls. 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43492 Nr: 3996-95.2006.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 

OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednaldo de Carvalho Aguiar - 

OAB:3.179, Miguel José Giraldes Portela - OAB:10.081

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

REQUERENTE, para manifestar em termos de prosseguimento do feito, no 

prazo de 20 dias, conforme determinado à fl. 230.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140100 Nr: 3002-18.2016.811.0007

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Galeski Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda.-ME, Simone Tavares Galeski Santana, Heverson Ferreira 

Santana

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50265 Nr: 2298-20.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Copeças Comércio de Peças e Pneus Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Tailor de Freitas 

Bandeira - OAB:46488/RS

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5224 Nr: 1-05.1994.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia-CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alencar Ramalho - Espólio, Irene de 

Toledo Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064, Helmut Flávio Preza Daltro - OAB:7285, 

ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60983 Nr: 4983-63.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. P. Rodrigues Confecções ME

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

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

EXEQUENTE, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, com a 

finalidade de intimação do inteiro teor do despacho/decisão de fl. 69, para 

manifestação no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54212 Nr: 6042-23.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Ruas Rocha

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da 

parte autora, em conformidade ao artigo 412, § 5° da CNGC/TJ/MT, para, 

querendo, manifestar acerca da manifestação do curador especial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92229 Nr: 6025-79.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. L. da Silva Comércio

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “end. insuficiente”, consoante fl. 45.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138563 Nr: 2211-49.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Pereira da Silva

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

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte requerida, 

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

querendo, manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141173 Nr: 3610-16.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Caitano

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das PARTES, por 

meio dos seus advogados, para manifestação acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como 

para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61439 Nr: 1022-80.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Augusto Rebouças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Costa

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE 

PACHECO BELUCCI - OAB:SP 287.856, MOACIR CARLOS MESQUITA - 

OAB:SP 18.053, ROBERTA DE OLIVEIRA - OAB:SP 131.040

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 
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impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca 

dos documentos de fls. 140/142.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60479 Nr: 40-66.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Gregório de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

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

OAB:10516/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Izabel 

Cristina Pimentel de Souza - OAB:20.966/DF

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 286/296.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143897 Nr: 5126-71.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elezio Moro

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERIDA, por meio dos seus procuradores, para, querendo, 

manifestar-se sobre o laudo pericial juntado nesta ação (fls. 104/106), 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63901 Nr: 3163-72.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela da Silva Santos

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 1910-73.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Adelia Automotivos Ltda, Romero Molina 

Trindade, Benedita Izabel Correa Molina Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a consulta 

do endereço via sistema INFOJUD restou infrutífera (endereços de fls. 

106/109 são os mesmos já diligenciados nos autos), conforme decisão 

proferida às fls. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033 Nr: 63-95.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Sérgio Canuto, Heitor Canuto, Rodrigo Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Proveagro Importação Com. e Repres. de Prod. 

Veter. Ltda, Nelito Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade intimar a parte REQUERENTE, por 

meio de seu procurador, para que compareça nesta Secretaria, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para assinar o auto de adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134504 Nr: 24-68.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxigênio Cuiabá Ltda - Matriz, Oxigenio Cuiabá Ltda - 

Multifix, Willian Satoshi Matsumura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tornearia M. Dias Ltda-ME, Franciela de Cássia 

Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Aparecida de Almeida 

Maciel - OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

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

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104155 Nr: 5919-49.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

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

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

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

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

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “ausente”, consoante fl. 191/193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466 Nr: 173-31.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Cereais Colorado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

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

OAB:4.136-A
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 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

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

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

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

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

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

para cumprimento entre Comarcas do Estado de Mato Grosso serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60291 Nr: 4839-89.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Alves Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE PACHECO 

BELUCCI - OAB:SP 287.856, LUIZ EDGARD BERALDO ZILLER - OAB:SP 

208.672, MOACIR CARLOS MESQUITA - OAB:SP 18.053

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

OAB:5126-A/MT

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

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

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca 

dos documentos de fls. 138/140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104059 Nr: 5815-57.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erica Amancio Bispo

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

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

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

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98697 Nr: 7081-16.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Boucault - Espólio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137635 Nr: 1720-42.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil, Banco BMG, Nipponflex Ind.e 

Com.de Colchões Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:17.811-0 MT, Flávia Almeida Moura Di Latella - 

OAB:109.730-MG, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, LEIDIANNY DE OLIVEIRA GONÇALEZ - OAB:78946/PR, 

Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440-MG, PATRÍCIA SAUGO 

DOS SANTOS - OAB:29816/PR, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

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

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

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143978 Nr: 5190-81.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimair Borges Dias

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cópias dos 

documentos pessoais da parte autora (RG e CPF), a fim de possibilitar a 

expedição de ofício para a implantação do benefício, conforme 

determinado na r. sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143964 Nr: 5176-97.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Barros da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito (fls. 51/55).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104420 Nr: 6234-77.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zezinho Pereira Lisboa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111270 Nr: 6898-74.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIANA VEZENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 
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Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte REQUERENTE, para que forneça os endereços das empresas 

citadas à fl. 81, a fim de que seja dado cumprimento à decisão de fl. 80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49355 Nr: 1587-15.2007.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Borges Cassimiro, José Galter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aíssa Karin Gehring - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belmiro Gonçalves de 

Castro - OAB:8839-A/MT, HENRIQUE CRISTÓVÃO BARBOSA - 

OAB:16736/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto às fls. 

643/649.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59279 Nr: 3985-95.2008.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Augusto Rebouças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Costa

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

CARVALHO - OAB:SP 347.439, GUSTAVO HENRIQUE PACHECO 

BELUCCI - OAB:SP 287.856, LUIZ EDGARD BERALDO ZILLER - OAB:SP 

208.672, MOACIR CARLOS MESQUITA - OAB:SP 18.053, ROBERTA DE 

OLIVEIRA - OAB:SP 131.040

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

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

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca 

dos documentos de fls. 130/132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59282 Nr: 3989-35.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Conceição Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124716 Nr: 2193-62.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele da Silva dos Santos

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

Administração de Cartões Bhoa Ltda

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

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Jerônimo Ulrich 

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

OAB:23.007/RS

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100260 Nr: 1801-30.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Marques de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilceo Fabris

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

OAB:10865/MT

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

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

Luciana Moreira Bazilio Lima - OAB:44590/PR, Sérgio Luiz do 

Amaral - OAB:MT 13120-A

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

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

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

da guia para expedição da certidão e utilização de selo de autenticidade, 

juntando cópia do recolhimento nos autos, a fim de que seja dado 

cumprimento à decisão de fl. 353.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116129 Nr: 4379-92.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A/M, Eduardo Chalfin - OAB:53.588/RJ, 

Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7.627-A

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da 

impugnação de fl. 235/243, conforme decisão de fl. 232.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119418 Nr: 7078-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdOF, VHdOF, FMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25.364/O, Eline Alexandre Chagas - OAB:25364/O, Isabella 

Tarsitano Armoa Belucio Gaetano - OAB:23.686, Isabella Tarsitano 

Armoa Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Regina da Silva 

Souza - OAB:22.876 MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O, 

Sidnei Tadeu Cuissi - OAB:17.252, Sidnei Tadeu Cuissi - 

OAB:OAB/MT 17252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Joel de Freitas - 

OAB:308.908/SP

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96978 Nr: 5484-12.2011.811.0007

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvorada Terraplenagem e Serviços Rurais 

Ltda, Rafael Ramos Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil. Sem dar ciência à parte 

contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em nome da parte executada (CNPJ: 

11.815.309/0001-56; CPF: 012.006.781-17), até o valor de R$ 53.161,86 

indicado pela parte exequente à fl. 68. Frutífera ou parcialmente frutífera a 

diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à 

liberação de eventual indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos 

para ambas as partes. Em seguida, INTIME-SE a parte executada 

pessoalmente, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, 

podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos valores em 

conta, ou para opor embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) 

dias, observando-se as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 

6.830/80). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS. Acaso haja impugnação, na 

forma do art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, tornem os autos 

conclusos com urgência para ulteriores deliberações. Outrossim, caso 

reste infrutífera a contrição de ativos financeiros, desde logo DEFIRO a 

pesquisa de veículos em nome da parte executada, via RENAJUD. Em 

caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência daqueles 

que forem encontrados. Em sendo encontrados bens, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando 

o necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67799 Nr: 762-66.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRBM, IRB

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada (CNPJ: 32.949.331/00001-69; CPF: 457.480.719-91), até o valor 

de R$ 37.404,00 indicado pela parte exequente à fl. 75.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada pessoalmente, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da 

penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107526 Nr: 2904-38.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Alves de Andrade

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 105 verso.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34393 Nr: 90-34.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atanazia Gonçalves Fernandes

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste no feito quanto à certidão e documentos de fl. 269/271, arguindo 

o que entender por direito.

Após, conclusos.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110218 Nr: 5780-63.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Luiz Moreira, Supremagro Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Machado Sierra, Supremagro Produtos 

Agropecuários Ltda, Adriano Volpe Ribeiro, Vander Luiz Moreira

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

OAB:4.136-A

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

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

Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

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

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

WILMAR DAVID LUCAS, OAB 4136-A, para devolução dos autos 

5780-63.2013.811.0007, código 110218, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 
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Código de Processo CiviL, tendo em vista se tratar de prazo comum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64807 Nr: 4295-67.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magno Costa Murta

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

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

querendo, manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102806 Nr: 4436-81.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete Clemente de Santana Mendes

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o patrono da parte exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com 

o respectivo contrato de honorários, cf. determinado na decisão de fl. 97 

e, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113172 Nr: 1725-35.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Pontes da Silveira, Joaquim 

Batista da Silveira Neto

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

OAB:12113-O/MT

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

OAB:12083/MT

 Vistos.(...). Por essa razão é que nesta data efetuo o DESBLOQUEIO da 

conta corrente do executado, de verbas impenhoráveis.Ainda, pela 

mesma razão, INDEFIRO o pedido de penhora do valor relativo a 30% 

(trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do executado.Por sua 

vez, INDEFIRO a repetição da busca de veículos de propriedade da parte 

Executada, eis que tal diligencia já foi realizada (fls. 66/67), restando 

infrutífera a realização de penhora do veículo localizado (fl. 93).Doutro 

lado, quanto aos valores penhorados às fls. 50/52, defiro sua vinculação 

à conta judicial e sua liberação à parte exequente, através do pertinente 

ALVARÁ JUDICIAL.Por fim, CUMPRIDO o ato acima determinado, diante da 

ausência de localização de bens penhoráveis, de titularidade da parte 

executada, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem 

baixa na distribuição, onde permanecerão pelo período de 01 (um) ano ou 

prévia manifestação da parte interessada. Após, se iniciará o prazo de 

prescrição intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, sendo 

que os autos permanecerão no arquivo, até sua fluência integral.Após a 

manifestação da exequente ou certificado o decurso do prazo 

prescricional, conclusos para análise.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48942 Nr: 1019-96.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Aparecida dos Santos

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araujo da Silva 

- OAB:8.341 MT, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o pagamento dos honorários sucumbenciais (fls. 166 e 

169) e considerando-se os dados bancários de fl. 181, nos termos da 

decisão de fl. 171, expeça-se Alvará Judicial em favor da anterior 

causídica da parte Autora.

Outrossim, considerando-se que a parte Autora constituiu novo patrono 

nos autos, bem como que a anterior causídica, espontaneamente, tomou 

conhecimento sobre a revogação do mandato, indefiro o pedido de 

desentranhamento das petições apresentadas às fls. 151/154, 156/158 e 

161.

Contudo, considerando-se que a anterior causídica atuou durante toda a 

fase de conhecimento e cumprimento de sentença, bem como em 

cumprimento ao contrato de honorários firmado entre as partes, juntado à 

fl. 183, a verba honorária será destacada e depositada em seu favor, 

conforme dados bancários de fl. 181.

Quanto às comunicações para fins de providencias ético-disciplinares 

junta à OAB, trata-se de ato que compete à própria causídica, pelo que 

indefiro a expedição de ofício pleiteada à fl. 182.

No mais, aguarde-se o pagamento já requisitado à fl. 163.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69837 Nr: 2809-13.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Diomar Ferreira de Oliveira

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDA a Secretaria da Vara a expedição da RPV, bem como a 

intimação da parte autora, nos termos da decisão de fl. 118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135732 Nr: 755-64.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzana Maria de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Perbeline, Guilherme Perbelini Neto

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, LUDNE NABILA DE OLIVEIRA 

BARROSO - OAB:6920

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para fixar ao primeiro 

requerido a obrigação de realizar o desmembramento e a transferência do 

imóvel à Autora, qual seja, da área urbana de 584,16m2, localizada na Rua 

E-1, a ser desmembrada da área maior, qual seja, Lote urbano n. 06, 

quadra n. 01, Setor E, com área de 1.000,00 m2, sob matrícula n. 19.447, 

junto ao Cartório do RGI desta Comarca, indicada às fls. 34/37, cujos 

emolumentos cartorários e tributos serão custeados pela parte 

Autora.Consigno que o prazo para o cumprimento dessa obrigação será 

de 30 (trinta) dias, contados do transito em julgado da presente sentença, 

mediante a comprovação do pagamento do valor remanescente do débito, 

em favor do segundo requerido, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC, desde 09/10/2012.Em razão da 

sucumbência recíproca, fixo para a Autora o pagamento de 20% (vinte por 

cento) do valor das custas processuais e honorários sucumbenciais em 

2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto 

no artigo 98, §§ 1º e 2º do CPC.Ainda, fixo para os requeridos o 
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pagamento de 80% (oitenta por cento) do valor das custas processuais e 

honorários sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor da 

condenação, observado o disposto no artigo 98, §§ 1º e 2º do 

CPC.Intimem-se.Após o transito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as 

baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117030 Nr: 5156-77.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenil Domingues de Souza

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

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação às fls. 

141/142, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

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

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

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

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às 

fls.134, observando que deverão ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários de sucumbência e os contratuais, estes na 

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

anexado à fl. 135.

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

revogado, portanto, expeça-se o imediato alvará.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140119 Nr: 3014-32.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Rosa de Jesus

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação às fls. 

108/109, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

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

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

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

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às 

fls.100, observando que deverão ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários de sucumbência e os contratuais, estes na 

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

anexado à fl. 103.

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

revogado, portanto, expeça-se o imediato alvará.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 144057 Nr: 5222-86.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinete Rocha de Souza

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação às fls. 

108/109, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

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

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

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

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às 

fls.103, observando que deverão ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários de sucumbência e os contratuais, estes na 

porcentagem de 40% (quarenta por cento), de acordo com o contrato 

anexado à fl. 104.

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

revogado, portanto, expeça-se o imediato alvará.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99687 Nr: 1184-70.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenoir Antonio Tramontin

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação às 

fls.175/176, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

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

Civil.

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

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

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às 

fls.168 e 171, observando que deverão ser liberados para o advogado da 

parte autora os honorários de sucumbência e os contratuais, estes na 

porcentagem de 40% ( quarenta por cento), de acordo com o contrato 

anexado à fl. 170.

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

revogado, portanto, expeça-se o imediato alvará.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110555 Nr: 6131-36.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronice de Fátima conde

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação às fls. 

131/132, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

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

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

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

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às 

fls.115, observando que deverão ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários de sucumbência e os contratuais, estes na 

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

anexado à fl. 106.

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

revogado, portanto, expeça-se o imediato alvará.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109244 Nr: 4734-39.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Filho

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que houve o pagamento da condenação às fls. 124/125, 

determino a intimação do PATRONO da parte autora para que, no prazo de 

05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus dados bancários e os da parte 

autora, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e CPF), 

dos honorários sucumbenciais e das parcelas retroativas em favor parte 

autora.

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

 Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119627 Nr: 7233-59.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naíde Rodrigues Cides

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora requereu a juntada dos honorários 

contratuais, todavia, não fora aportado aos autos, INTIME-SE a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias juntar o respectivo contrato e, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114726 Nr: 3144-90.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olavo de Almeida

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

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

invalidez, no valor a ser calculado pelo INSS, determinando ao Instituto 

Nacional do Seguro Social, que implante o benefício à autora, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, fixando 

multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso. Condeno o INSS a 

pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as 

parcelas atrasadas, desde a data da citação da Autarquia Federal 

(12/02/2015, fl. 59-v) e correção monetária pelos índices oficiais de 

poupança desde o vencimento de cada parcela, COMPENSADOS os 

valores recebidos a partir da implantação do benefício.Isento de custas e 

despesas processuais, por se cuidar da Fazenda Pública, salvo quanto 

àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 

2001.Entretanto, condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 

do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Condeno o INSS ao pagamento dos honorários médicos, no 
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valor de R$ 200,00 (duzentos reais) – fl. 126, bem como determino a 

intimação do médico perito para que realize diretamente seu 

cadastramento junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita ou 

compareça à Secretaria desta Vara e apresente seus documentos 

pessoais e profissionais, visando o seu cadastramento e posterior 

requisição do pagamento dos honorários.INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Nos termos da Seção 17, itens 

6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do Segurado: Olavo de Almeida; 

beneficio concedido: Aposentadoria por invalidez; renda mensal: 100% do 

salário de contribuição; data do inicio do benefício: data da 

citação12/02/2015, fl. 59-v; prazo para autarquia cumprir a sentença: 30 

(trinta) dias para o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99174 Nr: 603-55.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação às fls. 

119/120, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

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

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

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

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às 

fls.109 e 111, observando que deverão ser liberados para o advogado da 

parte autora os honorários de sucumbência e os contratuais, estes na 

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

anexado à fl. 110.

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

revogado, portanto, expeça-se o imediato alvará.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64636 Nr: 4029-80.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - 

CRO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ DE SIQUEIRA BOTTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscilla Carvalho Da Cunha - 

OAB:SP 25.3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução fiscal movida por Conselho Regional de 

Odontologia de Mato Grosso – cro – MT em face de André Luiz de Siqueira 

Bottini.

Tendo em vista o acordo havido entre as partes, no qual o devedor se 

compromete em cumprir a obrigação parcelando a então dívida em 32 

parcelas (fls. 41/48), o processo foi suspenso por 32 meses ate o 

cumprimento do avençado.

Decorrido o prazo de suspensão processual (fl.53), houve a intimação da 

parte exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifestasse e 

desse cumprimento ao feito. Porém decorreu o prazo do autor intimado e o 

mesmo não se manifestou até a presente data.

Vieram-me conclusos os autos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que houve a inércia da parte Autora em se 

manifestar.

Com efeito, sua falta de interesse no prosseguimento do feito restou 

devidamente configurada. Dessa forma, conclui-se que houve a 

realização do pagamento.

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

termos do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais por conta do executado.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113381 Nr: 1916-80.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação interposto.

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

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões recursais nos autos.

Intimado o requerido para apresentar contrarrazões, este quedou-se 

inerte, conforme certidão de fl. 307.

Portanto, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8607 Nr: 49-92.1990.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdM, WRC, ER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Penalva Verdolin - 

OAB:11066, Mauricio Nogueira Júnior - OAB:MT 5169, Sálua Gazali - 

OAB:6.278/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Suetônio Paz, OAB 5203, para devolução dos autos 49-92.1990.811.0007, 

código 8607, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidência das 

consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004331-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA GOMES DA SILVA DONADI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)
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Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004331-77.2018.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício 

Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da 

União em participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo 

Código de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista 

no art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de 

antecipação de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, 

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

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

em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

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

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

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

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

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

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

judicial a Dra. Pamela Lustosa Rei, CRM 8468/MT, para realizar a perícia 

médica na parte autora, razão por que FIXO os honorários em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 

305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e 

efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação para 

designar dia, horário e local para a realização da perícia médica, devendo 

esta informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 

proceda à INTIMAÇÃO dos interessados para comparecimento ao ato 

processual, consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado 

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

perícia. Juntamente com o mandado de intimação, conste a advertência 

para que a médica nomeada compareça com seus documentos pessoais 

junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao 

Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido 

realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE a Sra. Perita cópia da inicial, 

dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados 

médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos 

quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no 

ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a 

parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear assistente 

técnico. Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é 

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

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

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

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

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

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte requerida, devendo 

constar as advertências do artigo 344, do CPC e que o prazo para 

contestar é de 30 (trinta) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE a parte 

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

silêncio importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 

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

dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

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

dos honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 

MT, 6 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002502-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HINGRID AYUMY NISHIMUTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

SONY BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002502-95.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HINGRID AYUMY NISHIMUTA 

REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A, SONY BRASIL LTDA. Vistos. 

Considerando a manifestação do requerido de que efetuou depósito 

espontâneo da condenação, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(dias), apresentar os dados bancários, bem como requerer o que 

entender direito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de dezembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001522-17.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO MOREIRA 

REQUERIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da nº. Lei 

nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar de Ilegitimidade Passiva arguida pela 

Requerida Não se verifica a ilegitimidade passiva arguida pela ré. Com 

efeito, em relação especificamente às ações ajuizadas contra a 

Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas – CNDL, o STJ tem se 

manifestado no sentido de acolher a sua legitimidade quando se discute a 

falta de notificação prévia, como se vê do seguinte julgado daquela Corte: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.655.770 - RS (2017/0037172-9) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE : ANDREIA FAGUNDES DE 

OLIVEIRA ADVOGADO : VINÍCIUS FERRANDO LEÃO - RS095788. 

RECORRIDO : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS. 

ADVOGADOS : LEONARDO REICH - RS067386. LEANDRO ALVARENGA 

MIRANDA E OUTRO(S) - SP261061. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COMINATÓRIA POR 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE E CANCELAMENTO DOS REGISTROS. 

ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTROS RESTRITIVOS. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 
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1. Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva 

para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais 

decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em 

seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a 

negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros 

cadastros mantidos por entidades diversas. Precedente da Segunda 

Seção. 2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o 

cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas 

idênticas. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido. DECISÃO. Cuida-se de recurso especial interposto por ANDREIA 

FAGUNDES DE OLIVEIRA, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do 

permissivo constitucional. Recurso especial interposto em: 30/05/2016. 

Concluso ao gabinete em: 13/03/2017. Em sentido análogo, eis os demais 

entendimentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MANDAMENTAL. CANCELAMENTO DE 

REGISTRO. CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. Preliminar 

contrarrecursal. Ilegitimidade passiva. Não configuração. Hipótese em que 

o STJ reconhece a legitimidade do CNDL, e consequentemente de seus 

associados (FCDL, CDL, CDL JOVEM e SPC BRASIL), para figurar no polo 

passivo da demanda em que se discute a notificação prévia do 

consumidor. O órgão arquivista é parte legítima para responder pela 

inscrição em seus registros, ainda que os dados tenham origem em 

cadastros de emitentes de cheques sem fundos do Banco Central do 

Brasil. Notificação prévia. Caso em que a demandada não comprovou o 

envio da comunicação a que alude o §2º do art. 43 do CDC. PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível 

Nº 70078809696, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 27/09/2018). AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CASO CONCRETO. I. Preliminar 

contrarrecursal. A requerida sustenta ser parte ilegítima a figurar no pólo 

passivo da presente lide, porquanto a comunicação prévia deveria ter sido 

efetuada pela CDL Caxias do Sul. Entretanto, vale dizer que esta é 

integrante dos serviços gerenciados pela ré Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas CNDL (SPC Brasil), ora requerida, ou seja, ambas 

possuem o mesmo banco de dados, razão pela qual respondem pela 

inscrição negativa. Preliminar rejeitada. II. O egrégio STJ, para os fins do 

art. 543-C, do CPC/1973 (art. 1.036, do CPC/2015), firmou o entendimento 

de que a comunicação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é de 

responsabilidade do arquivista. III. No caso concreto, o nome do autor foi 

incluído no cadastro de inadimplentes mantido pela parte ré sem a prévia 

comunicação, restando descumprindo o dever de informar, previsto no 

Estatuto Consumerista e na Súmula 359, do STJ. IV. Assim, reconhecida a 

conduta ilícita da requerida e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível 

a redução do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social do 

autor, o potencial econômico da ré, a gravidade do fato e o caráter 

punitivo-pedagógico da reparação. A correção monetária pelo IGP-M incide 

a partir do presente arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, 

enquanto os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir a partir do 

evento danoso, a teor da Súmula 54, do STJ, por se tratar relação 

extracontratual. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077694206, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 

30/05/2018). Desse modo, afasto a preliminar aventada. II – Mérito No 

mérito, afirma o autor LUIZ AUGUSTO MOREIRA que teve o nome inserido 

em cadastro de inadimplente sem prévia notificação do órgão mantenedor, 

requerendo a reparação pelo prejuízo moral suportado. Por seu turno, a 

requerida alega que procedeu a notificação do autor, sendo a demanda 

improcedente. Com efeito, a comunicação prevista no art. 43, § 2º, do 

CDC, é de responsabilidade do arquivista, devendo ser observada a 

Súmula 359, e 404 do STJ: Súmula 359. Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Súmula 404. É dispensável o Aviso de Recebimento 

(AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu 

nome em bancos de dados e cadastros. Desse modo, evola-se do 

documento de ID nº. 15079017 que a demandada comprovou a 

comunicação prévia em relação à inscrição questionada pela parte autora, 

atendendo o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Impende anotar que a orientação jurisprudencial do egrégio STJ é no 

sentido de que a falta de comunicação gera lesão indenizável, pois ainda 

que verdadeiras as informações sobre a inadimplência do devedor, tem 

ele o direito legal de ser cientificado a respeito. O cadastramento negativo 

dá efeito superlativo ao fato, criando-lhe restrições que vão além do 

âmbito restrito das partes envolvidas – credor e devedor. Deste modo, a 

razão da norma legal está em permitir ao devedor atuar para ou esclarecer 

um possível equívoco que possa ter ocorrido, ou para adimplir, logo, a 

obrigação, evitando males maiores para si. Com efeito, consoante 

mencionado, restou demonstrado nos autos que foi enviado comunicado 

por escrito ao consumidor, ora autor, mediante os Correios, dando-lhe 

ciência da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos 

termos do mencionado art. 43, §2º, do CDC, observando-se os dados que 

constam no instrumento contratual, segundo as informações 

apresentadas pela pessoa supostamente credora. Outra providência, além 

da referida, não exige a lei da empresa mantenedora do cadastro 

desabonar, não podendo ela ser responsabilizada por eventual falta ou má 

prestação dos serviços pelos Correios, tampouco pela mudança de 

endereço do consumidor. Nesse sentido, são os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: APELAÇAO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO DA 

COMUNICAÇÃO COMPROVADO, SENDO DESNECESSÁRIA PROVA DO 

RECEBIMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 43, §2º, 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 404 

DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A 

sentença de fls. 32/33 que declarou extinto o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC deve ser reformada. A 

preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, porquanto a 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas é parte legítima para figurar 

no pólo passivo da ação. O Serviço Nacional de Proteção ao Crédito - a 

SPC Brasil -, responsável por arquivar os registros negativos dos 

consumidores, é órgão com autonomia administrativa e financeira da 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL. Assim, a ré é para 

legítima para figurar no pólo passivo da demanda, sendo o caso, pois, de 

desconstituir a sentença. No caso concreto, conforme o documento de fl. 

11, verifica-se que a parte a autora apresenta anotação decorrente de 

pendência financeira em seu nome. Ocorre, porém, que inexiste ato ilícito 

no caso em comento, já que à fl. 26restou demonstrado o envio de aviso 

prévio ao cadastro negativo. Assim, a ré incumbiu-se de sua obrigação 

legal, pois notificou a parte autora acerca da inclusão do nome desta em 

sua base de dados de anotações, conforme determina expressamente o 

Código de Defesa do Consumidor. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70070937081, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Rinez da Trindade, Julgado em 27/10/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NOTIFICAÇÃO DO ART. 43, § 

2º, DO CDC. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO 

PELO CONSUMIDOR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se 

no sentido de que a ausência de notificação prévia ao devedor da 

inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito caracteriza o 

dano moral. (Resp nº 470.477/RO, Terceira Turma, Relator o Ministro 

Castro Filho, DJ de 3/5/04; Resp nº 773.871/RS, Quarta Turma, Relator o 

Ministro César Asfor Rocha, DJ de 13/3/06). As instâncias ordinárias 

divergiram quanto ao entendimento, sendo que o Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro afirmou que ‘só a postagem de correspondência 

enviada ao consumidor não é prova de que fora ele efetivamente 

comunicado, como quer a Lei; é necessário prova de que ela tenha 

chegado às mãos de seu destinatário.’ Por outro passo, a sentença segue 

a tendência adotada por esta Corte em decisões semelhantes, quando 

informa que a única exigência que o Código de Defesa do Consumidor faz 

é que a notificação se dê por escrito, o que de fato correu, in verbis: ‘As 

comunicações foram remetidas para o endereço constante de fls. 02 da 

inicial, não sendo crível que o demandante não tenha recebido qualquer 

delas. Acrescente-se que a legislação consumerista não exige que a 

comunicação seja feita por “AR”, dispondo apenas que seja feita por 

escrito, nada mais. Ademais, a simples correspondência atingiu seu 

objetivo, qual seja a comunicação da possível inserção do nome do autor 

no cadastros da ré. Na hipótese restou evidenciado que o autor não teve 

seu direito violado, uma vez que houve a referida comunicação por 

escrito, e seu nome só foi lançado no rol dos inadimplentes porque 

permaneceu inerte perante a instituição financeira.’ Dessa forma, o Código 

de Defesa do Consumidor em seu artigo 43, § 2º, não estabelece uma 

forma específica para a realização da notificação, nem exige a 

comprovação do recebimento do aviso prévio pelo devedor. O que se faz 
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coercitiva, apenas, é a prova do envio da correspondência que dá ciência 

do registro em cadastro de proteção ao crédito pelo órgão responsável, 

bastando como uma prova robusta, de acordo com a determinação legal. 

(Precedentes Resp nº 831698/PB, Humberto Gomes de Barros, DJ de 

09/11/2006; Resp nº 810833/RS, Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 

21/11/2006). Pelo exposto, com base no artigo 34, VIII, do RISTJ, conheço 

do Agravo para conhecer do Recurso Especial, dar-lhe provimento e 

afastar a condenação por danos morais imposta pelo tribunal de origem. 

Publique-se., Intimem-se. Brasília (DF), 13 de fevereiro de 2007.”. (STJ, 

AGI 798.565-RJ (2006/0162037-8), Relator: Ministro Hélio Quaglia Barbosa, 

publicado no DJ de 13/3/2007). Desse modo, não comprovado o ilícito pela 

requerida não há dano moral a ser indenizado, sendo improcedente o 

pedido inaugural. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar 

arguida e revogo a liminar concedida (ID nº. 14103519) e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

20 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001522-17.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO MOREIRA 

REQUERIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da nº. Lei 

nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar de Ilegitimidade Passiva arguida pela 

Requerida Não se verifica a ilegitimidade passiva arguida pela ré. Com 

efeito, em relação especificamente às ações ajuizadas contra a 

Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas – CNDL, o STJ tem se 

manifestado no sentido de acolher a sua legitimidade quando se discute a 

falta de notificação prévia, como se vê do seguinte julgado daquela Corte: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.655.770 - RS (2017/0037172-9) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE : ANDREIA FAGUNDES DE 

OLIVEIRA ADVOGADO : VINÍCIUS FERRANDO LEÃO - RS095788. 

RECORRIDO : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS. 

ADVOGADOS : LEONARDO REICH - RS067386. LEANDRO ALVARENGA 

MIRANDA E OUTRO(S) - SP261061. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COMINATÓRIA POR 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE E CANCELAMENTO DOS REGISTROS. 

ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTROS RESTRITIVOS. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 

1. Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva 

para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais 

decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em 

seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a 

negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros 

cadastros mantidos por entidades diversas. Precedente da Segunda 

Seção. 2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o 

cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas 

idênticas. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido. DECISÃO. Cuida-se de recurso especial interposto por ANDREIA 

FAGUNDES DE OLIVEIRA, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do 

permissivo constitucional. Recurso especial interposto em: 30/05/2016. 

Concluso ao gabinete em: 13/03/2017. Em sentido análogo, eis os demais 

entendimentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MANDAMENTAL. CANCELAMENTO DE 

REGISTRO. CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. Preliminar 

contrarrecursal. Ilegitimidade passiva. Não configuração. Hipótese em que 

o STJ reconhece a legitimidade do CNDL, e consequentemente de seus 

associados (FCDL, CDL, CDL JOVEM e SPC BRASIL), para figurar no polo 

passivo da demanda em que se discute a notificação prévia do 

consumidor. O órgão arquivista é parte legítima para responder pela 

inscrição em seus registros, ainda que os dados tenham origem em 

cadastros de emitentes de cheques sem fundos do Banco Central do 

Brasil. Notificação prévia. Caso em que a demandada não comprovou o 

envio da comunicação a que alude o §2º do art. 43 do CDC. PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível 

Nº 70078809696, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 27/09/2018). AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CASO CONCRETO. I. Preliminar 

contrarrecursal. A requerida sustenta ser parte ilegítima a figurar no pólo 

passivo da presente lide, porquanto a comunicação prévia deveria ter sido 

efetuada pela CDL Caxias do Sul. Entretanto, vale dizer que esta é 

integrante dos serviços gerenciados pela ré Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas CNDL (SPC Brasil), ora requerida, ou seja, ambas 

possuem o mesmo banco de dados, razão pela qual respondem pela 

inscrição negativa. Preliminar rejeitada. II. O egrégio STJ, para os fins do 

art. 543-C, do CPC/1973 (art. 1.036, do CPC/2015), firmou o entendimento 

de que a comunicação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é de 

responsabilidade do arquivista. III. No caso concreto, o nome do autor foi 

incluído no cadastro de inadimplentes mantido pela parte ré sem a prévia 

comunicação, restando descumprindo o dever de informar, previsto no 

Estatuto Consumerista e na Súmula 359, do STJ. IV. Assim, reconhecida a 

conduta ilícita da requerida e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível 

a redução do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social do 

autor, o potencial econômico da ré, a gravidade do fato e o caráter 

punitivo-pedagógico da reparação. A correção monetária pelo IGP-M incide 

a partir do presente arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, 

enquanto os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir a partir do 

evento danoso, a teor da Súmula 54, do STJ, por se tratar relação 

extracontratual. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077694206, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 

30/05/2018). Desse modo, afasto a preliminar aventada. II – Mérito No 

mérito, afirma o autor LUIZ AUGUSTO MOREIRA que teve o nome inserido 

em cadastro de inadimplente sem prévia notificação do órgão mantenedor, 

requerendo a reparação pelo prejuízo moral suportado. Por seu turno, a 

requerida alega que procedeu a notificação do autor, sendo a demanda 

improcedente. Com efeito, a comunicação prevista no art. 43, § 2º, do 

CDC, é de responsabilidade do arquivista, devendo ser observada a 

Súmula 359, e 404 do STJ: Súmula 359. Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Súmula 404. É dispensável o Aviso de Recebimento 

(AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu 

nome em bancos de dados e cadastros. Desse modo, evola-se do 

documento de ID nº. 15079017 que a demandada comprovou a 

comunicação prévia em relação à inscrição questionada pela parte autora, 

atendendo o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Impende anotar que a orientação jurisprudencial do egrégio STJ é no 

sentido de que a falta de comunicação gera lesão indenizável, pois ainda 

que verdadeiras as informações sobre a inadimplência do devedor, tem 

ele o direito legal de ser cientificado a respeito. O cadastramento negativo 

dá efeito superlativo ao fato, criando-lhe restrições que vão além do 

âmbito restrito das partes envolvidas – credor e devedor. Deste modo, a 

razão da norma legal está em permitir ao devedor atuar para ou esclarecer 

um possível equívoco que possa ter ocorrido, ou para adimplir, logo, a 

obrigação, evitando males maiores para si. Com efeito, consoante 

mencionado, restou demonstrado nos autos que foi enviado comunicado 

por escrito ao consumidor, ora autor, mediante os Correios, dando-lhe 

ciência da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos 

termos do mencionado art. 43, §2º, do CDC, observando-se os dados que 

constam no instrumento contratual, segundo as informações 

apresentadas pela pessoa supostamente credora. Outra providência, além 
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da referida, não exige a lei da empresa mantenedora do cadastro 

desabonar, não podendo ela ser responsabilizada por eventual falta ou má 

prestação dos serviços pelos Correios, tampouco pela mudança de 

endereço do consumidor. Nesse sentido, são os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: APELAÇAO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO DA 

COMUNICAÇÃO COMPROVADO, SENDO DESNECESSÁRIA PROVA DO 

RECEBIMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 43, §2º, 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 404 

DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A 

sentença de fls. 32/33 que declarou extinto o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC deve ser reformada. A 

preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, porquanto a 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas é parte legítima para figurar 

no pólo passivo da ação. O Serviço Nacional de Proteção ao Crédito - a 

SPC Brasil -, responsável por arquivar os registros negativos dos 

consumidores, é órgão com autonomia administrativa e financeira da 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL. Assim, a ré é para 

legítima para figurar no pólo passivo da demanda, sendo o caso, pois, de 

desconstituir a sentença. No caso concreto, conforme o documento de fl. 

11, verifica-se que a parte a autora apresenta anotação decorrente de 

pendência financeira em seu nome. Ocorre, porém, que inexiste ato ilícito 

no caso em comento, já que à fl. 26restou demonstrado o envio de aviso 

prévio ao cadastro negativo. Assim, a ré incumbiu-se de sua obrigação 

legal, pois notificou a parte autora acerca da inclusão do nome desta em 

sua base de dados de anotações, conforme determina expressamente o 

Código de Defesa do Consumidor. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70070937081, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Rinez da Trindade, Julgado em 27/10/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NOTIFICAÇÃO DO ART. 43, § 

2º, DO CDC. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO 

PELO CONSUMIDOR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se 

no sentido de que a ausência de notificação prévia ao devedor da 

inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito caracteriza o 

dano moral. (Resp nº 470.477/RO, Terceira Turma, Relator o Ministro 

Castro Filho, DJ de 3/5/04; Resp nº 773.871/RS, Quarta Turma, Relator o 

Ministro César Asfor Rocha, DJ de 13/3/06). As instâncias ordinárias 

divergiram quanto ao entendimento, sendo que o Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro afirmou que ‘só a postagem de correspondência 

enviada ao consumidor não é prova de que fora ele efetivamente 

comunicado, como quer a Lei; é necessário prova de que ela tenha 

chegado às mãos de seu destinatário.’ Por outro passo, a sentença segue 

a tendência adotada por esta Corte em decisões semelhantes, quando 

informa que a única exigência que o Código de Defesa do Consumidor faz 

é que a notificação se dê por escrito, o que de fato correu, in verbis: ‘As 

comunicações foram remetidas para o endereço constante de fls. 02 da 

inicial, não sendo crível que o demandante não tenha recebido qualquer 

delas. Acrescente-se que a legislação consumerista não exige que a 

comunicação seja feita por “AR”, dispondo apenas que seja feita por 

escrito, nada mais. Ademais, a simples correspondência atingiu seu 

objetivo, qual seja a comunicação da possível inserção do nome do autor 

no cadastros da ré. Na hipótese restou evidenciado que o autor não teve 

seu direito violado, uma vez que houve a referida comunicação por 

escrito, e seu nome só foi lançado no rol dos inadimplentes porque 

permaneceu inerte perante a instituição financeira.’ Dessa forma, o Código 

de Defesa do Consumidor em seu artigo 43, § 2º, não estabelece uma 

forma específica para a realização da notificação, nem exige a 

comprovação do recebimento do aviso prévio pelo devedor. O que se faz 

coercitiva, apenas, é a prova do envio da correspondência que dá ciência 

do registro em cadastro de proteção ao crédito pelo órgão responsável, 

bastando como uma prova robusta, de acordo com a determinação legal. 

(Precedentes Resp nº 831698/PB, Humberto Gomes de Barros, DJ de 

09/11/2006; Resp nº 810833/RS, Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 

21/11/2006). Pelo exposto, com base no artigo 34, VIII, do RISTJ, conheço 

do Agravo para conhecer do Recurso Especial, dar-lhe provimento e 

afastar a condenação por danos morais imposta pelo tribunal de origem. 

Publique-se., Intimem-se. Brasília (DF), 13 de fevereiro de 2007.”. (STJ, 

AGI 798.565-RJ (2006/0162037-8), Relator: Ministro Hélio Quaglia Barbosa, 

publicado no DJ de 13/3/2007). Desse modo, não comprovado o ilícito pela 

requerida não há dano moral a ser indenizado, sendo improcedente o 

pedido inaugural. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar 

arguida e revogo a liminar concedida (ID nº. 14103519) e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

20 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000456-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON TEIXEIRA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000456-70.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA EXECUTADO: NELSON TEIXEIRA FILHO 

Vistos. Analisando o processo, verifico que foi excluida indevidamente do 

polo ativo a exequente OI S/A, motivo pelo qual determino a retificação 

processual, devendo o polo ativo ser composto pelos exequentes OI S/A e 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA. A multa de 10% 

apresentada no cálculo da credora OI/SA não está em conformidade com 

o Art. 523, § 1° do CPC, pois foi aplicada sobre o valor da causa e não 

sobre o valor objeto da execução. Assim, intimem-se os exequentes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem o cálculo atualizado dos 

débitos, atentando-se que o valor da multa de 10% incide sobre o valo 

exequendo, conforme determina o art. 523, § 1° do CPC. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 3 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000578-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE LOPES ROZENDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme CÁLCULO, ID nº 15672250, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 6 de dezembro de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002155-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JAMES ANTONIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora do inteiro teor do alvará 

expedido no ID - 16449886.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICON DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002383-03.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ERICON DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Inépcia 

da inicial Defende a empresa requerida que a inicial é inepta porquanto 

consubstanciada em pedido genérico. Entretanto, analisando referida peça 

(ID nº. 13995172 – págs. 11 e 12) resta clara a pretensão do autor em lhe 

ter fornecidos os boletos para pagamento dos empréstimos contraídos, 

bem como cópia dos contratos e indenização por dano moral. Na qualidade 

de credora e sendo uma empresa de grande porte, a requerida certamente 

possui sistema de cobrança organizado que lhe permite ter informações 

detalhadas sobre os contratos e seu pagamento, não prosperando a 

alegação de que não sabe quais parcelas estão pendentes de pagamento. 

Desse modo, evola-se que esta encontra-se em consonância com o 

disposto no artigo 319 do CPC, razão pela qual afasto a preliminar arguida. 

b) Ausência de “interesse de agir” Alega a requerida que a falta de 

requerimento administrativo para solução do empasse retira o interesse de 

agir do autor, porquanto inexistente resistência da ré. A título de 

elucidação, vale colacionar a lição de Nelson Nery Junior sobre o assunto: 

“Interesse processual. Deve preferir-se utilizar o termo da lei ao equívoco 

“interesse de agir”, eivado de falta de técnica e precisão, além de 

constituir-se em velharia do sistema CPC de 1939. Assim como a LDi 

modificou o nomen iuris do “desquite” para separação judicial, o CPC de 

1973 modificou o nomen iuris “interesse de agir” para interesse 

processual. Desde então ninguém mais fala em desquite. Nada justifica 

manter-se o velho e ilegal nome antigo (interesse de agir). Agir pode ter 

significado processual e extraprocessual, ao passo que “interesse 

processual” significa, univocamente, entidade que tem eficácia 

endoprocessual (Nery. Condições da ação [RP64/36-37]). Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). 

Ademais, é certo que a ausência de requerimento administrativo pela parte 

autora para solução do conflito extrajudicialmente, por si só, não lhe retira 

o interesse processual, sob pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso 

ao Poder Judiciário, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SEGURO. CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de 

consumo, desnecessário o exaurimento da pretensão, na via 

administrativa, não se podendo condicionar o prosseguimento da ação, em 

que pretendida, entre outros, a rescisão contratual, à prova do pedido 

administrativo de cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao 

réu, na esfera administrativa. Interesse processual configurado, no caso 

concreto. Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para 

exame do mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado 

em 01/10/2015). Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito aduz o 

autor ERICON DIAS DA SILVA que nos anos de 2010 e 2011 contratou 

dois empréstimos consignados com a requerida BANCO PAN S.A. Afirma 

que na ocasião era funcionário público no município de Apiacás/MT, 

contudo, em 2013 pediu exoneração. Assevera que solicitou o envio dos 

boletos para pagamento dos empréstimos contratados, entretanto, não lhe 

foram fornecidos, alegando que teve o nome inserido em cadastro de 

inadimplentes. Pretende o fornecimento dos boletos bem como cópia dos 

contratos e reparação por dano moral. Por seu turno, no mérito de sua 

peça defensiva a requerida alega a inocorrência de dano moral. In casu, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, 

do CDC. Assinale-se, que, objetivando essencialmente o restabelecimento 

do equilíbrio nas relações de consumo, o Estado passou a intervir no 

mercado consumerista, com os julgadores passando a deter poderes 

especiais e nada usuais no direito tradicional, entre os quais avultam, por 

exemplo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a 

desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação de ofício de cláusulas 

abusivas, com presunção, até prova em contrário, da responsabilidade do 

fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade do 

fornecedor bem como do fabricante por eventual dano, seja moral ou 

material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõem os artigos 12 e 14, § 

3º, ambos do CDC. Analisando detidamente o presente feito verifica-se 

que em sede de impugnação a contestação o autor indicou diversos 

protocolos de atendimento, demostrando que tentou a obtenção dos 

boletos para prosseguir efetuando o pagamento dos empréstimos 

contratados, não tendo a requerida comprovado que forneceu tais 

documentos, tampouco apresentado qualquer justificativa plausível à sua 

negativa. Desse modo, procede o pedido do autor em ter fornecido os 

boletos para adimplemento do contrato. Por outro lado, quanto ao dano 

moral pretenso, não vislumbro sua incidência. Com efeito, apesar de o 

autor afirmar que teve o nome inserido em cadastro de inadimplente pela 

requerida, não se desincumbiu do ônus que lhe recai (artigo 373, I, CPC) 

não comprovando nos autos sua alegação. Nesse contexto, apesar da 

conduta reprovável e desidiosa da requerida, não restou comprovado 

prejuízos de ordem moral ao autor. O dano ou lesão à personalidade, 

merecedores de reparação, somente se configurariam, com a exposição 

do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua 

honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 

5.º, incisos V e X, da Constituição, o que não restou comprovado no caso 

dos autos. Sobre o assunto, leciona o ilustre doutrinador: “(...) só deve ser 

reputado como dano moral à dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

transito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais 

triviais aborrecimentos (...)”(SÉRGIO CAVALIERI FILHO, PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 99). Nesse sentido 

é o precedente jurisprudencial do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA - 

NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ABALO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - RECURSO PROVIDO.A 

cobrança indevida de fatura que registra consumo não comprovado gera 

apenas dissabor e não dano moral indenizável (Ap 133397/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017). 

Improcedente, portanto, o pedido de indenização por dano moral. III - 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para condena a ré a FORNECER ao autor cópias dos contratos nº. 

506385175-1 e 508651090-5, bem como todos os boletos 

correspondentes às parcelas pendentes de pagamento. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o dano moral pretenso, com fulcro no artigo 487, I, do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 
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apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003943-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

janeiro de 2019, às 13:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 16904488 , foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA do inteiro teor do recurso – ID - 16904488, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PINHEIRO ORIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 16902920, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA do inteiro teor do recurso – ID - 16902920, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000735-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CECILIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000735-56.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SOELY SENGER 01096989166 

EXECUTADO: MARLENE CECILIA DA SILVA Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a exequente 

para dar prosseguimento a execução, esta quedou-se silente (ID nº. 

15543680 e ID nº. 16166684). Desse modo impõe-se a extinção do feito. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em 

face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

31 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010662-29.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA ROCHA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010662-29.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO CUISSI 

EXECUTADO: ANA ROSA ROCHA DA SILVA Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a parte 

exequente para indicar bens a penhora, a fim de dar prosseguimento à 

execução, esta quedou-se silente (ID nº. 15992406). Desse modo 

impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010734-45.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MARIA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO QUINELLATO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da juntada do ID – 16909199, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010940-59.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HACKBARTH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

PATRICIA HACKBARTH OAB - MT0020485A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010940-59.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: PATRICIA HACKBARTH 

EXECUTADO: NOELI DA SILVA PEREIRA Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a exequente 

para indicar bens a penhora, a fim de dar prosseguimento à execução, 

esta quedou-se silente, consoante certidão lançada no ID nº. 13691907. 

Desse modo impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 

53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em face do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 
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Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla 

Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001237-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE SIRINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIDIAN SANTOS DA SILVA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT19966/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIBRAVASO INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor dos 

documentos juntados no ID nº 16138928, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002153-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002153-58.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 

EXECUTADO: VIVIANE DA SILVA FERREIRA Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Cinge dos autos que 

a parte devedora efetuou o pagamento integral do débito, tendo o 

exequente pugnado pela extinção da ação, consoante se depreende do 

petitório de ID nº. 16577388. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

24 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003954-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TIMOTEO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

fevereiro de 2019, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003962-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE LIMA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

fevereiro de 2019, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002043-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MASLAWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYANE DO PRADO LISBOA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002043-59.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDREIA MASLAWSKI 

EXECUTADO: LAYANE DO PRADO LISBOA Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a exequente 

para indicar bens a penhora, a fim de dar prosseguimento à execução, 

esta quedou-se silente (ID nº. 16483231). Desse modo impõe-se a 

extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002591-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO FAQUINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

fevereiro de 2019, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002591-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO FAQUINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 

de fevereiro de 2019, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000992-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000992-13.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIANA LUZIA CONDE 

COSTA REQUERIDO: CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se 

quedou inerte (ID nº. 16619422). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010502-67.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO VIANA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010502-67.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS EXECUTADO: SERGIO VIANA DE CARVALHO Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Intimada a parte exequente para indicar bens do executado passíveis de 

penhora, a fim de dar prosseguimento a execução, esta quedou-se silente 

(ID nº. 16592257). Desse modo impõe-se a extinção do feito. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Considerando a extinção 

do feito, determinado a liberação do montante bloqueado por meio de 

penhora on line (ID nº. 16153658) em favor da parte devedora, após o 

trânsito em julgado da sentença. Sem custas, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010249-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELA DE CASSIA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO(A))

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010249-11.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANCIELA DE CASSIA DIAS 

EXECUTADO: MARCOS FERNANDES DA SILVA Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a 

parte exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora, a 

fim de dar prosseguimento a execução, esta quedou-se silente (ID nº. 

16610995). Desse modo impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base 

no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003446-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MIORINI DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003446-63.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP REQUERIDO: ALESSANDRO MIORINI DA SILVA, JOSE 

APARECIDO DA SILVA Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o termo de audiência 

constante no ID nº. 16390210 verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se 

quedou inerte (ID nº. 16744998). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001820-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE SANAE HIRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001820-43.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DEISE SANAE HIRAGA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003724-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI SANTANA PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003724-64.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLI SANTANA PEREIRA 

CARDOSO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando 

que o comprovante de endereço não está no nome da parte autora e não 

acompanhou o pedido inicial qualquer documento que comprove que 

autora reside no endereço apresentado; e considerando, ainda, a 

recomendação do Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados 

Especiais oriunda dos procedimentos administrat ivos n° 

0042256-48.2018.8.11.0000 e n° 0042770-98.2018.811.0000; INTIME-SE a 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, trazendo 

ao processo um comprovante de endereço atualizado e em nome da parte 

autora, sob pena de indeferimento do inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003253-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO (REQUERENTE)

VAGNER RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003253-48.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARLEI DA SILVA MEDEIRO, 

VAGNER RIBEIRO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 

Vistos. Considerando a manifestação de ID num. 16560989, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial a fim 

cumprir o despacho ID n° 16227091, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011315-60.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS TEODORO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY BARRETO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011315-60.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: TAIS TEODORO DE MORAES 

EXECUTADO: SHIRLEY BARRETO DOS SANTOS Vistos, etc. Antes de 

analisar o pedido de ID nº 15615321, INTIME-SE a exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000067-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PIRES DE MELLO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000637-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000637-71.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ANTONIO MANOEL DA SILVA Vistos. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar em qual conta 

constante da manifestação de ID nº 13288531, deverão ser transferidos 

os valores bloqueados. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002596-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002596-09.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUCAS BARELLA REQUERIDO: 

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO, DECOLAR.COM LTDA, 

GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Tendo em vista a justificativa, bem 

como o pedido de redesignação apresentado pelo autor na petição de ID 

nº. 15931751, e ainda em atenção aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, notadamente o da autocomposição, determino a 

designação de nova data para realização da audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001553-37.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ORLANDO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO SILVA REQUERIDO: GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR 

Vistos. Tendo em vista a justificativa, bem como o pedido de redesignação 

apresentado pelo autor na petição de ID nº. 15533693, e ainda em atenção 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, notadamente o 

da autocomposição, determino a designação de nova data para realização 

de audiência de conciliação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000399-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000399-18.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GILVAN RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: TORUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME 

Vistos. Perscrutando os autos, notadamente o ID nº 15806945, constato 

que o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica 

da empresa executada, alegando a insolvência da empresa executada, 

bem como diante do nítido propósito da devedora de frustrar o pagamento 

da execução. Nos termos do artigo 135 do novo CPC, aplicável ao Juizado 

Especial Cível por força do artigo 1.062 do referido código, CITEM-SE os 

sócios da empresa executada, indicado no Id supramencionado, para 

manifestar, em 15 dias, sobre o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 

de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO(A))

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO(A))

JULIANA FRANCA MORAIS SANTIAGO OAB - MT20367/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000578-49.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS 

ROCHA REQUERIDO: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA Vistos. 

Tendo em vista o decurso do prazo de mais de 90 (noventa) dias entre o 

pedido de suspensão (ID nº 14981358) e a presente data, INTIME-SE as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito. 

Após, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 130353 Nr: 5340-96.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Alves Vieira, Delio Luiz Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valnir Telles de Oliveira 

Junior - OAB:12575 MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em 

consequência, condeno D. L.P. , já qualificado nos autos, à pena de 01 

(um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por prestação 

pecuniária, arbitrada em 05(cinco) salários mínimos vigentes à época do 

pagamento, e ao cumprimento da pena de multa, a qual estabeleço em 10( 

dez) dias-multa, no valor de 01 (um) salário mínimo o dia-multa, por 

infração ao artigo 330 do Código Penal. Condeno o réu ao pagamento de 

custas e despesas processuais, eis que não demonstrado que é pobre na 

acepção da lei (art. 92 da Lei n° 9.099/95 e art. 804 do CPP). Esclareço, 

por oportuno, que no sistema dos Juizados Especiais inexiste previsão de 

isenção de custas e despesas processuais no que tange à jurisdição 

criminal, dispondo a lei de regência, inclusive, que as despesas serão 

reduzidas nos casos de transação penal e composição civil (art. 87 da Lei 

n° 9.099/95).Intimem-se o Ministério Público, o defensor do réu e o 

acusado pessoalmente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003111-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZANETE SCINSKAS SEGURO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003111-44.2018.8.11.0007 REQUERENTE: IZANETE SCINSKAS SEGURO 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão 
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de tutela provisória, visando a retirada do nome da parte requerente dos 

cadastros restritivos ao crédito. Analisando os documentos apresentados, 

em confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de 

urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a probabilidade do direito 

está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. De 

igual modo, o perigo de dano é evidente, pois todos sabem que são 

funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos que 

restringem o crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte 

autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão 

judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Nesse sentido, 

segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR 

CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LIMINAR DEFERIDA – 

COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESACERTO DA 

MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – ART 461, §§ 4º E 5º 

DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e desprovido. A 

astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que visa a 

pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo a 

pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, consubstanciada 

em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. Estando 

presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, sobretudo 

em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do magistrado 

que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de multa diária. 

Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 500,00), estando 

dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Na fase 

executória, se houver excesso, o magistrado poderá decotar o valor para 

patamar mais justo, tratando-se de decisão momentânea. Não há qualquer 

exigüidade o prazo concedido para cumprimento da obrigação que não 

contem qualquer complexidade (48 horas).” (AI 155563/2014, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Assim, por estarem presentes 

os requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de 

consumo, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a parte requerida promova a exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao 

débito objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação a ser designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

6 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011416-39.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011416-39.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO BATISTA MONTEIRO 

EXECUTADO: TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME Vistos. Considerando 

a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa. Assim, defiro o pedido de restrição judicial de veículos 

registrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, o que já 

foi feito em gabinete, sendo que na consulta foram encontrados vários 

veículos com inúmeras restrições, inclusive da Justiça do Trabalho, 

restando, portanto, infrutífera a tentativa. INDEFIRO o pleito formulado de 

pesquisa via sistema INFOJUD uma vez que a pesquisa via referido 

sistema, por ser uma ferramenta eletrônica para fornecimento de dados e 

declarações sigilosos do contribuinte junto à Receita Federal, deve ser 

adotada como medida excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso 

a caso. De fato, deve-se averiguar a preexistência de provas a indicar a 

premente necessidade de tomada dessa diligência por parte do Juízo, o 

interesse público que envolve a questão e, em especial, a demonstração 

de que a parte interessada em conhecer dessas informações tomou todas 

as providências possíveis, que estiveram ao seu alcance, no sentido de 

conseguir informações acerca da existência de bens em nome do 

executado, uma vez que o acesso ao INFOJUD implica em quebra de sigilo 

fiscal. INDEFIRO, também, os pedidos inerentes à ANOREG e JUCEMAT, 

tendo em vista que a própria parte pode diligenciar e obter as informações 

necessárias quanto à existência de bens nos referidos órgãos. Intime-se 

a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

6 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010343-90.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010343-90.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE GOMES DOS SANTOS 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos. Considerando que a penhora via BACENJUD restou infrutífera, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte credora no Id nº. 15849617 e 

determino a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens 

suficientes para garantir a execução, devendo o representante da 

empresa executada ser intimada da penhora no mesmo ato, constando 

que terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer impugnação 

(Enunciado nº 142 do FONAJE), devendo os bens penhorados 

permanecerem depositados em poder da parte credora ou a quem este 

indicar, que assumirá o encargo de depositário fiel dos bens e exercerá o 

ônus de guardar e conservar, bem como de não dispor dos mesmos, sob 

pena de ser considerado depositário infiel. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 

de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001536-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DA COSTA LAGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001536-35.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: AVON COSMÉTICOS LTDA 

EXECUTADO: VICENTE DA COSTA LAGE Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou parcialmente frutífero o 

bloqueio de valores, motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo 

Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do 

FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. Deve a Srª. 

Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis 

de penhora. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001136-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA VIEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001136-84.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ADRIANO RODRIGUES & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: SANDRA REGINA VIEIRA DA COSTA Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILDO VIEIRA LOIOLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000011-52.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: ERONILDO VIEIRA LOIOLA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi 

feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora 

eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001418-93.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONDE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GILDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001418-93.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ADRIANA CONDE COSTA 

EXECUTADO: MANOEL GILDO DA SILVA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi 

feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora 

eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003060-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIELE PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003060-67.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JACIELE PEREIRA SILVA Vistos. Nos termos do 

Enunciado nº 14 do FONAJE, DEFIRO o pedido formulado no ID nº 

14773295, a fim de que sejam penhorados exclusivamente os bens 

móveis que guarnecem a residência da parte executada que não são 

essenciais a habitabilidade. Assim, expeça-se mandado de penhora, 

remoção e avaliação, devendo os bens penhorados permanecerem 

depositados em poder da parte credora ou a quem este indicar, que 

assumirá o encargo de depositário fiel dos bens e exercerá o ônus de 

guardar e conservar, bem como de não dispor dos mesmos, sob pena de 

ser considerada depositária infiel. Efetuada a penhora, intimem-se as 

partes. Caso não sejam encontrados bens passíveis de penhora, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar outros 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito (Art. 53, § 4º, 

da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003450-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SERAFIM FERREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003450-03.2018.8.11.0007 REQUERENTE: COMERCIAL ARAUJO DA 

SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP REQUERIDO: JOAO SERAFIM 

FERREIRA DE BRITO Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora 

foi devidamente intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, 

contudo, se quedou inerte (ID nº. 16409053). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003468-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE OLIVEIRA OCAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003468-24.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP REQUERIDO: MARCOS DE OLIVEIRA OCAMPOS Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se 

quedou inerte (ID nº. 16753039). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002428-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA RODRIGUES CIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002428-07.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUCIA RODRIGUES CIDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para comprovar o 

domicílio nesta comarca, contudo, apesar de requerido e deferido a 

suspensão do feito para fazê-lo, se quedou inerte. De se observar que o 

artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para 

julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

ao deslinde do feito. Ademais, não se pode olvidar que no bojo dos autos 

nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a 

Presidência do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso recomendou que os serventuários da justiça atuem com 

maior rigor quanto à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a 

prática de fraude. Desse modo, não comprovado o domicílio da parte 

autora nesta comarca o feito deve ser extinto. Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166164 Nr: 2105-19.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucinei Paixão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUCINEI PAIXÃO DA SILVA, Cpf: 

04327787132, Rg: 2194476-8, Filiação: Maria Nazaré da Silva e Jesulino 

Paixão da Silva, data de nascimento: 15/09/1992, brasileiro(a), natural de 

Alta Floresta-MT, solteiro(a), operador de máquinas. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, bem como INTIMAÇÃO do mesmo para 

responder a acusação, por escrito, a parte acusada poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua INTIMAÇÃO, quando 

necessária, por escrito e através de advogado devidamente habilitado, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação deste, (Art. 396 e 

Art. 396-A, do CPB, da Lei n.º 11.719/08 de 20.06.2008), devendo 

constituir advogado, ou se não pretender, será nomeado defensor público 

para sua defesa

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 38 de 1103



de Mato Grosso, pelo fato a seguir resumido: segundo consta dos autos 

de inquérito policial que no dia 16/02/2018, por volta das 16h30min, na 

cidade de Alta Floresta-MT, o denunciado conduziu o veículo automotor 

consistente na motocicleta marca/modelo Honda Fan, cor vermelha, placa 

QBV-7344, com concentração de álcool por litro de sangue superior ao 

limite legal de 06 decigramas, equivalente a 0,3 miligrama de álcool por litro 

de ar alveolar. Assim, a parte autora requer o recebimento da denúncia 

pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, em conjunto ao artigo 

298, inciso III, ambos da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 

Brasileiro).

Despacho/Decisão: Processo n.º 2105-19.2018.811.0007Código:1661645ª 

VaraVistos etc.DEFIRO o pleito ministerial.EXPEÇA-SE edital para citação 

do acusado.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências Alta 

Floresta/MT, 23 de outubro de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito

Advertência: 1 - Se não for apresentada à resposta no prazo legal, ou se 

o acusado citado não constituir advogado, desde já fica nomeado para a 

defesa do réu o douto defensor público desta Comarca.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 14 de novembro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165208 Nr: 1629-78.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Heiss Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Campos - OAB:13.142/MT

 Initmaçãqo dos advogados do réu para no prazo legal apresentar a s 

alegações finais, conmforme decisão: DETERMINO o encerramento da 

instrução processo. Vistas ao Ministério Público para apresentar 

alegações finais, findado o prazo, vistas à defesa para apresentar as 

alegações finais, também no prazo legal. Por fim, conclusos para 

sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências.”

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001550-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMICIANO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001550-19.2017.8.11.0007 TECNOESTE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA DOMICIANO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS EIRELI - ME IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a 

condução do oficial de justiça até o bairro Distrito Industrial. O recolhimento 

da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias 

online – Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior expedição do mandado. Nada mais havendo encerro o presente. 

Alta Floresta, 6 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002353-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO (EXECUTADO)

MARCIA LUCIA SAUVESUK DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO (EXECUTADO)

ARIOSTO DA RIVA NETO (EXECUTADO)

LIDA NITRO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

CRISTIANA BUENO DA ROCHA CASTELLOES DA RIVA (EXECUTADO)

TATIANI TIEKO MIURA DEITOS (EXECUTADO)

ARNO MAURO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002353-65.2018.8.11.0007 BANCO DA AMAZONIA SA LIDA 

NITRO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP e outros (7) 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça ID 16331332, 

bem como para indicar o atual endereço da requerida Tatiani Tieko Miura 

Deitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 6 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002266-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIANA DOMINGOS TAZZO (TESTEMUNHA)

VILSON CRESCENCIO FRANCA (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO da procuradora da parte autora, para indicar o atual endereço 

do requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a certidão 

negativa do oficial de justiça (ID 15229124) para posterior intimação 

pessoal da audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 18 

de fevereiro de 2019, às 16h00min, à ser realizada no Gabinete da Sexta 

Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003822-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. D. C. D. A. (REQUERENTE)

JANITA DO CARMO (REQUERENTE)

WILLIAN DO CARMO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIO SANTANA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003822-49.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: JANITA DO CARMO, WILLIAN DO CARMO DE ARRUDA, 

WESLEY GABRIEL DO CARMO DE ARRUDA REQUERIDO: OLIMPIO 

SANTANA DE ARRUDA Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, eis que elaborada sob a égide do CPC/15. 2) DEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação dos 

requerentes (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

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

art. 99, do CPC/2015. 3) DEFIRO o processamento da ação na forma de 

ARROLAMENTO e NOMEIO como inventariante a Sra. JANITA DO CARMO, 

independentemente de compromisso. 4) CONCEDO à inventariante o prazo 

de trinta (30) dias para apresentar as negativas fiscais devidamente 

atualizadas. 5) Após, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público, para 
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manifestação (art. 664, § 1º, CPC/2015). 6) CIÊNCIA à Defensoria Pública. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, 25 de outubro de 2018. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129024 Nr: 43462-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Franchini Angelici

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

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.DETERMINO o BLOQUEIO do valor de R$ 35.836,35 (trinta e cinco 

mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), do Estado de 

Mato Grosso, CNPJ nº 03.507.415/0001-44, via sistema BACENJUD, com 

fulcro no artigo 461, § 5º do CPC.O valor deverá ser imediatamente 

liberado após a intimação do Estado de Mato Grosso, visto que os 

serviços já foram devidamente prestados à paciente Camila Franchini 

Angelici no mês de abril de 2018.Consigno que os dados bancários foram 

fornecidos nos autos. Assim, INTIME-SE a Fazenda Pública, via carta de 

intimação, para, em 48 (quarenta e oito) horas, se manifestar sobre o 

bloqueio acima efetivado, objetivando a não interrupção do serviço de 

Home Care por falta de pagamento.Consigno, por fim, que a intimação da 

Fazenda Pública continuará a ser feita via AR, ante a inexistência de meio 

eletrônico para a intimação da Fazenda Pública e que a intimação via AR 

consiste no meio mais rápido para a intimação da parte requerida. NA 

SEQUÊNCIA, EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ JUDICIAL RELATIVO À 

NOTA FICAL Nº 5190.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, COM 

URGÊNCIA.Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018.ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINIJuiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88593 Nr: 2494-28.2009.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CdRCNeP-2O-B, IER, JCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDDdFdBdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 2494-28.2009.811.0004, 

Protocolo 88593, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85386 Nr: 8546-74.2008.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JdDDdFdBdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 8546-74.2008.811.0004, 

Protocolo 85386, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87326 Nr: 1315-59.2009.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADR, SMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 1315-59.2009.811.0004, 

Protocolo 87326, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89775 Nr: 3656-58.2009.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDDdFdBdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 3656-58.2009.811.0004, 

Protocolo 89775, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88811 Nr: 2724-70.2009.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JdDDdFdBdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdRCNeP-2O-B, RSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 2724-70.2009.811.0004, 

Protocolo 88811, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79329 Nr: 2747-50.2008.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cd1OdRdIdBdG, HCJ, DVA, ESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 2747-50.2008.811.0004, 

Protocolo 79329, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39764 Nr: 332-36.2004.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ADG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDDdFdBdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 332-36.2004.811.0004, 

Protocolo 39764, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87325 Nr: 1247-12.2009.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Avelar Minelli, Raisa Ferreira Wanderley 

Wasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 1247-12.2009.811.0004, 

Protocolo 87325, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42775 Nr: 994-97.2004.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: HCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDDdFdBdG, DVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 994-97.2004.811.0004, 

Protocolo 42775, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65558 Nr: 8435-61.2006.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 8435-61.2006.811.0004, 

Protocolo 65558, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65555 Nr: 8485-87.2006.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 8485-87.2006.811.0004, 

Protocolo 65555, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91653 Nr: 5514-27.2009.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VALDEZIR VILELA SOUTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 5514-27.2009.811.0004, 

Protocolo 91653, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35547 Nr: 604-64.2003.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cd1OdRdIdBdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDDdFdBdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 604-64.2003.811.0004, 

Protocolo 35547, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89273 Nr: 3175-95.2009.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: IBM, LBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 3175-95.2009.811.0004, 

Protocolo 89273, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32234 Nr: 261-05.2002.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cd1OdRdIdBdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 261-05.2002.811.0004, 

Protocolo 32234, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33291 Nr: 279-89.2003.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JdDDdFdBdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cd1OdRdIdBdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SEICHI 

TOMIYOSHI, para devolução dos autos nº 279-89.2003.811.0004, 

Protocolo 33291, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 104270 Nr: 9272-77.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo Nunes Hildalgo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilia Rezende Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique de Freitas 

Júnior - OAB:26410/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo do acordo firmado, impulsiono os autos 

e procedo a intimação da parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo de de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260745 Nr: 13453-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orami Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Vale do Araguaia Ltda, Antônio 

Gouveia de Moraes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

703,21 (setecentos e três reais e vinte e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$303,21(trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 400,00(quatrocentos reais), referente a taxa, e o 

valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 
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cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF/CNPJ junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208271 Nr: 8477-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Alves Feitosa, Sebastião Alves Feitosa, EZIO 

FERREIRA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Rodrigues Matos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, bem como em cumprimento à 

determinação de fl. 154, mormente o item 2, impulsiono os autos e procedo 

a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de penhora, 

no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao 

exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235907 Nr: 13350-07.2016.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubaldo Juveniz dos Santos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. I. Carvalho Fernandes Concessionária 

Kasinski, Vaniuda Inácio de Carvalho Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS 

JÚNIOR - OAB:160,493-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85370 Nr: 8504-25.2008.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Minoro Okada, Zenaide Cristina Okada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 8504-25.2008.811.0004, 

Protocolo 85370, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1547 Nr: 1582-17.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Casemat - Companhia de 

Armazéns e Silos do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - 

OAB:MT11.065-A, Paulo Ricardo Rodrigues - OAB:OAB/MT 13.503, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237610 Nr: 14547-94.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Nilson Nardes Gomes, Jose Miguel Nardes Gomes, 

Derci Nardes Gomes, Antonio do Desterro Nardes Gomes, Dianaru Nardes 

Homes de Lima, Pedro Nardes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando que aportou neste 

feito o(s) documento(s), objeto(s) da ação, devidamente retificado, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, através de seu 

causídico, para que compareça ao balcão desta 1ª vara cível para retirar 

as certidões competentes, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264353 Nr: 15728-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191174 Nr: 11160-42.2014.811.0004
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi, Juliana Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Wilmar Carvalho de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265255 Nr: 16341-19.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandreson Botelho de Moraes

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181448 Nr: 3298-20.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clínica Odontológica - Dentista Popular

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 13.613

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando a determinação de 

fl. 166/167, impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerida a se 

manifestar sobre os honorários periciais apresentados às fls. 208/210.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006 Nr: 170-85.1997.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsa Maria Viccari Thomazin, Paulo Thomazin Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER JOSÉ RODRIGUES, PAULINO PORTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANGELO DE ALMEIDA - 

OAB:309/RO, MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:13.689 OAB/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275360 Nr: 4322-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Karlota Silva de Souza, Tafaniel do 

Carmo Pegado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294010 Nr: 15305-05.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ibeaneiz Gomes Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280299 Nr: 7374-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alderson Moreira Brito, Derson Moreira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239089 Nr: 15556-91.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias de Carvalho Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Gularte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Teixeira Neto - 

OAB:11399/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: "Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas das cartas 

precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de 

Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante. § 2º 

Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta precatória, 

intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo deprecado."

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288239 Nr: 11987-14.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gomes Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192074 Nr: 11742-42.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO –Infojud

Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud/Siel que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 293225 Nr: 14758-62.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gizela Cristina Vieira Bohrer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Gonçalves da Silva, Elaine 

Pimentel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Kleide Luiz Esteves - 

OAB:95125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a parte Autora demonstre a alegada insuficiência financeira, 

instruindo o feito com cópia de seus três últimos holerites e/ou declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015.

2.Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

3.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268629 Nr: 40-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, Vi do CPC, e considerando a petição de fl. 89 

(PEA n. 293203 - protocolada em 28/11/2018, impulsiono o feito para que 

seja intimada a parte autora onde podem ser encontrados os bens 

indicados em penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260034 Nr: 12949-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muhammad Nayef Muhammad Lemun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA SANTA TEREZINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246953 Nr: 4205-87.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Ângelo de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Morais Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o endereço do executado é o mesmo do imóvel imitido, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a informar o atual 

endereço do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275999 Nr: 4739-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Dagildo Francisco de Souza, Cleia Lemes de Carvalho 

Aschidamini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Nacional Gazin 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SOUZA SOBRINHO - 

OAB:22968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Bittencourt - 

OAB:16.043

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176290 Nr: 10242-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Willians & Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaubia Rocha Barbosa Relvas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Relvas - OAB:MT 

5.191-B

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando a petição e depósito 

judicial ofertado às fls. 139/140, impulsiono o feito para que seja intimada a 

parte autora/exequente a se manifestar em 05 (cinco) dias, bem como, se 

entender devido, fornecer os dados bancários e CPF do beneficiário de 

eventual alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285079 Nr: 10143-29.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARCES ALVES VALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eduardo Aquino Dourado 

- OAB:24082/0-MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246953 Nr: 4205-87.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Ângelo de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Morais Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante disso, tendo em vista o integral cumprimento da Obrigação de 

Fazer, conforme documentos de fls. 61/62 e declarações da parte Autora 

às fls. 67, JULGO EXTINTA a Execução, no que tange à Obrigação de 

Fazer, consistente na entrega de coisa certa, nos termos do art. 924, II, 

CPC.8.Quanto ao pedido formulado pelo Exequente para Execução da 

Obrigação de Pagar Quantia Certa consistente nos honorários 

advocatícios arbitrados por ocasião do despacho inicial (fls. 38), 

DETERMINO o que segue:9.CONVERTO o feito em OBRIGAÇÃO DE PAGAR 

QUANTIA CERTA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015, que seguirá 

tão somente em relação ao Executado WESLEY MORAES LEITE, em razão 

da renuncia expressa à solidariedade passiva formulada pelo Exequente 

às fls. 67/69, nos termos do art. 275 c/c art. 282, ambos do Código 

Civil/2002.10.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de 

aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art. 523,CPC/2015.11.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de PENHORA do bem indicado pela parte ou de 

tantos quantos bastem para satisfação do crédito buscado, 

procedendo-se à AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando-se imediatamente o Executado, conforme §3º, 523, CPC/2015, 

na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à 

sua revelia.12.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos 

para a indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.13.Transcorrido o prazo 

previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, querendo, sua 

impugnação ao cumprimento de sentença.14.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156071 Nr: 8274-75.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracielly da Silva Francisco Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilvanio Martins - OAB:03591RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081, Valkiria Maia Alves Almeida - OAB:OAB 

3178/RO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte requerida não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerida, via 

matéria de imprensa, da decisão/sentença/impulsionamento de fls. 220, 

abaixo transcrita. DECISÃO/SENTENÇA/IMPULSIONAMENTO: " Vistos. (...) 

20.Dessa forma, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, vez que demonstrado os 

requisitos do art.6º, VIII, do CDC. 21.Ainda, ante a ausência de 

irregularidade processual, declaro o feito SANEADO. 22.DEFIRO a 

produção de prova oral consistente no DEPOIMENTO PESSOAL e OITIVA 

DE TESTEMUNHAS, observando-se que a Autora já apresentou o rol de 

testemunhas às fl.215. 23.Deste modo, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 DE FEVEREIRO DE 2019, às 14h00min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO) devendo a parte Requerida apresentar o rol de 

testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art.357, 

§4º, CPC/2015). 24.CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU 

INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO 

LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015). 25.A parte pode comprometer-se 

a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação acima 

aludida, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição (art.455, §2º, CPC/2015). 26.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188514 Nr: 9095-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA - ME, 

Agrea dos Santos Ibrahim Ali, Samir Ibrahim Ali

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT

 Para cumprimento da determinação de fl. 135, item 3, impulsiono o feito 

para que seja intimada a parte autora a trazer no feito matrícula atualizada 

do imóvel a ser leiloada, registrado no CRI local sob a matrícula de n. 

11.418.
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2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181067 Nr: 3247-09.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. Marques Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 76 foi devolvida 

pelos Correios pelo motivo "mudou-se", conforme fl. 77 e, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, 

para que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referida devolução e 

requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207342 Nr: 7951-31.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Soares Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 80, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164726 Nr: 6561-31.2012.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Ribeiro Fontoura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemiro Ribeiro Guimarães, Freios e 

Tacógrafos Ltda na pessoa de seu proprietário Josemar Oening

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA MARIA 

PEREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 6561-31.2012.811.0004, 

Protocolo 164726, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239714 Nr: 16067-89.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Churrascaria e Lanchonete Guaporé Ltda Me, Dirceu 

Inéia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson A. Constantino - ME, Gilson Aparecido 

Constantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais), devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254928 Nr: 9551-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Rosa Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Ferreira de Carvalho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

10.073,70 (dez mil reais e setenta centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 5.792,03(cinco mil e setecentos e noventa e dois reais e três 

centavos), referente à custas, e R$ 4.281,67(quatro mil e duzentos e 

oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente a taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF/CNPJ junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264771 Nr: 16023-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuci Nogueira da Cruz Zimmermann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 30, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271249 Nr: 1771-91.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 327.026

 Certifico que a contestação e documentos de fls. 107/145, foram 

apresentados no prazo legal, motivo pelo qual impulsiono os presentes 

autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.
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Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261160 Nr: 13726-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Nápolis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

pagamento da diligência de dois Oficiais de Justiça para cumprimento do 

mandado de Busca e Apreensão, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis 

reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177548 Nr: 11786-95.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da requerida, via DJE, 

para manifestar sobre o retorno dos autos da 2º instância, no prazo de 15 

( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165428 Nr: 7485-42.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinarte Ayres Frick, Gilson Bueno Frick, José 

Lonardoni, Gilvane Bueno Frick, RENI BUENO FRICK

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 161 foi 

devolvida pelos Correios pelo motivo "ausente" por duas vezes, conforme 

fls. 162 e 163 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE para que no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca de referidas devoluções e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240504 Nr: 16681-94.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Topázio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. de Sousa Barbosa Me, Dhyogo de Souza 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Harrisson Fernandes dos 

Santos - OAB:107778/MG, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 

21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que decorreu o prazo de intimação de fls. 66/67 sem 

manifestação da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265282 Nr: 16957-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Dias de Almeida & Cia Ltda Me, Antônio Dias 

de Almeida Junior, ADJAIR JERONIMO DA COSTA, KARINE MEDEIROS 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 56/2007 CGJ 

item 26.6.1.8, impulsiono estes autos, para intimação do credor a se 

manifestar sobre a exceção de pré-executividade de fls. 106/165, em 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209828 Nr: 9456-57.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Della Libera Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Impulsionamento por certidão

Certifico que os embargos de declaração de fls. 126/132 foram 

apresentados tempestivamente pela parte autora. E Conforme legislação 

processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte requerida, via DJE, para 

manifestação sobre os referidos embargos, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260655 Nr: 13391-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO ABDALLA SILVA ELIAS, Rafael 

Magalhães Souza Queiroz Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 76, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255749 Nr: 10071-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezário da Mata Sousa

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestarem sobre laudo médico pericial de fls. 101/103, no prazo 

de 15 ( quinze) dias, sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245847 Nr: 3472-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Paulo Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a documentos de fls. 111, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33868 Nr: 368-15.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira, Clara de Holleben Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remi José Carniel, TEREZINHA CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - OAB:OAB-MT 

5.446, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre oficio do INDEA/MT de fls. 190/194, no prazo de 05 ( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281171 Nr: 7841-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monica Fernanda Dias Morais Cardoso, Reinaldo 

Trindade Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enésio Coelho de Souza, Marileide Mesquita de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 74, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235842 Nr: 13317-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA ME, 

Antônio Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondencia devolvida de fls. 115, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268626 Nr: 39-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 74, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280876 Nr: 7700-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaura Ferreira Morato Sobrinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 41, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193511 Nr: 12754-91.2014.811.0004

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Ribeiro Fontoura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eden Sávio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA MARIA 

PEREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

12754-91.2014.811.0004, Protocolo 193511, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235842 Nr: 13317-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA ME, 

Antônio Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondencia devolvida de fls. 114/115, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226400 Nr: 6715-10.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Tereza de Almeida Dias Franco, Dalmo 

José Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça para 
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cumprimento do mandado de execução e demais atos, no valor total de R$ 

36,00 (trinta e seis reais) devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272737 Nr: 2799-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. Rego - Me, Alex Teixeira Fernandes, 

Deusvane Quirino Rego Teixeira, João Ferreira Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de três diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de execução e demais atos, no valor total de R$ 

54,00 (cinquenta e quatro reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, 

para emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos 

autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172399 Nr: 5339-91.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júnior Alves Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cooperativa de Trabalho Médico 

Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 Certifico que ainda consta nos autos um depósito judicial de folhas 310, 

no valor de R$ 12.914,83 ( doze mil novecentos e quatorze reais e oitenta 

e três centavos). Em razão do certificado, IMPULSIONO os presentes 

autos para intimação das partes para manifestação, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191083 Nr: 11089-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Pinheiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) APOENA CAMERINO 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 11089-40.2014.811.0004, 

Protocolo 191083, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180483 Nr: 2418-28.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joavir Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loreni Napolitano da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:10327-B

 Certifico que, tendo em vista a manifestação da parte autora de fls. 

154/155 e, em cumprimento a decisão de fl. 153, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte requerida, via DJE, para que no prazo de 5 dias, 

se manifeste acerca de referida petição e requeira o que entender 

correto.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276532 Nr: 5114-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Maria Neves Messias Drumond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva Fernandes, Lorena Francisco 

Pereira, Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça de 

citação dos requeridos, conforme fl. 89 e, nos termos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que 

no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos acerca de referida certidão 

negativa e requeira o que entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154738 Nr: 6428-23.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Carlos Antônio Mecena de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adrielly Moreira Carvalho, Felipe Moreira 

Carvalho, Valeria Vinicia Gomes Moreira, Espólio de Adriano Martins 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS ANTONIO 

MECENA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

6428-23.2011.811.0004, Protocolo 154738, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277109 Nr: 5480-37.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vicentina Raggiotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 5480-37.2018.811.0004, 

Protocolo 277109, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269876 Nr: 931-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco Veículos Administradora de Cons´rocios 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA DE FARIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 73, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241097 Nr: 36-57.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Alves Bortolaia , Antônio 

Carlos Bortolaia, Maria Vicentina Raggiotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 36-57.2017.811.0004, 

Protocolo 241097, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156578 Nr: 8887-95.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Avelino de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a petição do autor de fl. 121, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora via DJE, para efetuar o 

depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação, no valor total de R$ 18,00, devendo acessar o site do 

tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias. A citação será realizada no 

seguinte endereço: Rua Pedro de Araújo Arruda, 3208 (quadra 2, lote 2), 

Vila União, na cidade de Aragarças/MT, conforme consulta realizada à fl. 

118.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291149 Nr: 13688-10.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lopes e Gonçalves Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Luis Munaretto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geisiane Soares Dourado - 

OAB:OAB/TO 3.075, Sinomar Pereira do Nascimento - OAB:OAB/TO 

6.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte requerida via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação das testemunhas arroladas, no 

valor de R$ 36,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

BEM COMO, também comprovar nos autos o recolhimento das custas 

processuais de distribuição da carta precatória, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166616 Nr: 9139-64.2012.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Alves Bettini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 173, foi 

devolvida pelos Correios pelo motivo "desconhecido", conforme fl. 174 e, 

nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de 

referida devolução e requeira o que entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75726 Nr: 8727-12.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - 

OAB:MT 12.970

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de avaliação, no valor de R$ 18,00, devendo 

acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167102 Nr: 9779-67.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz, Joyce Agnelli Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 9779-67.2012.811.0004, 

Protocolo 167102, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27959 Nr: 311-31.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roncador Alimentos Ltda, Luiz Carlos Dadalto, 

Carmem Beatriz Capitão Leal & Silva Dadalto, Astor Stulp

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

OAB:22.165-A/MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Em cumprimento a decisão de folhas 326, e com base no artigo 883 e 

seguintes do CPC, designo leilão judicial dos bens penhorados nos 

referidos autos de folhas 180, ficando designada a data de 12/02/2019 às 

13:00 horas, para o 1º Leilão, no átrio do Forum, pelo maior lanço acima da 

avaliação, e não havendo licitantes, desde já fica designado a data de 

26/02/2019, às 13:00 horas, para o 2º leilão no mesmo local, pelo maior 

lanço, desde que não considerado preço vil, nos termos do artigo 891 do 

CPC. Cujo edital será publicado nas redes mundiais de computadores e 

afixado no átrio do fórum local.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288001 Nr: 11841-70.2018.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Bernardo Machado, CLOVIS BERNARDO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

11841-70.2018.811.0004, Protocolo 288001, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214825 Nr: 12358-80.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BORGES LEAO 

JUNIOR - OAB:19113

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRAN KARLOS DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 12358-80.2015.811.0004, 

Protocolo 214825, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262906 Nr: 14813-47.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Souza da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 91, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173643 Nr: 6846-87.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Santina Petronilia dos Santos, Dione Ribeiro Silva, Elmiro 

Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a manifestação da Defensoria Pública de fls. 

294/295 e, em cumprimento a decisão de fl. 292, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, requerer os 

atos necessários ao deslinde da ação, sob pena de extinção, conforme 

art. 485, III, do CPC.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288643 Nr: 12228-85.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leniva Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Luiz Florêncio Broch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para constar que o ano da audiência designada às folhas 80 é 

23/01/2019 às 12:30horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168860 Nr: 757-48.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eden Sávio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Zampieri, Josiane Ribeiro 

Fontoura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4.325 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA MARIA 

PEREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 757-48.2013.811.0004, 

Protocolo 168860, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169784 Nr: 1960-45.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuel Alves da Rocha

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestação sobre o laudo médico pericial de fls. 165/167, no prazo 

de 15 ( quinze) dias. Sucessivamente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217240 Nr: 1171-41.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Ribeiro Lino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zarch Alumínio, Cleidson Marques de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18476, Sandra Negri - 

OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. CITEM-SE os requeridos Zarch Alumínio e Cleidson Marques de Araújo, 

por carta precatória, nos endereços declinados às fls. 96/97, a fim de 

apresentar contestação nesta ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia (art. 344, do CPC/2015).

2. Cumprida a diligência acima, ABRA-SE vistas ao autor para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291503 Nr: 13880-40.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. O. Comércio de produtos Alimentícios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Nobile

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique do Carmo 
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Silva - OAB:27.832/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SUCENA SEMEDO - 

OAB:255.489 /SP

 VISTOS.

1. Trata-se de Carta Precatória originada da Comarca de Lins - SP com a 

finalidade de proceder a Inquirição de 03 testemunhas qualificadas à fl. 

03/04.

 2. Assim, DESIGNO audiência para o dia 21 de Fevereiro de 2019, às 

14h45min (horário oficial de Mato Grosso) para a oitiva das testemunhas, 

nesta comarca de Barra do Garças-MT. INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas, por mandado.

3. Ademais, ao considerar que a carta precatória veio desacompanhada 

das peças inicial, de defesa e da decisão de fls. 1.031/1.033, por se tratar 

de autos eletrônicos, DETERMINO à secretaria a impressão das referidas 

peças, no site do TJSP (http://www.tjsp.jus.br), conforme indicado às fls. 

05.

 4. OFICIE-SE ao juízo deprecante.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264731 Nr: 16000-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 73, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188934 Nr: 9429-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Sebrae Serviços de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Máster Balanças Ltda, Derlivon Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 

13.842-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 115, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171655 Nr: 4414-95.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleyton Nery Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais), devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205364 Nr: 6802-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. DA S COSTA EIRELI - ME, Nivia Meira da 

Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 56, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152222 Nr: 2847-97.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. Oliveira Sousa - Me, Maria Conceição 

Oliveira Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o decurso de prazo da suspensão deferida à fl. 86, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos 

autos demonstrativo atualizado do crédito, bem requerer as medidas que 

entender necessárias ao deslinde da execução, observando o disposto 

no art. 835, I a XIII, do CPC/2015, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245491 Nr: 3192-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA ME, 

Antônio Carlos Bortolaia, Antonio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 117, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187708 Nr: 8466-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Edivania Nogueira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 119, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277062 Nr: 5453-54.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herick Bruno Mattos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
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Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugnar a contestação e documentos 

de fls. 181/263, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249091 Nr: 5594-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLA, LLdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 DISPOSITIVO:17.Diante dos fatos e fundamentos acima narrados, indefiro 

o pedido de folhas 89. 18.Ainda, no caso em exame não foram arguidas 

preliminares, bem como não verifico a ocorrência de irregularidades 

suficientes à macular o feito, termos em que o dou por saneado.19.No 

mais, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias informem 

sobre a pretensão de produzir outras provas, ocasião em que deverá 

justificar a necessidade.20.Após, voltem-me conclusos. 21.Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257891 Nr: 11379-50.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEdTRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS, MCdTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Coraza de Toledo 

Ribeiro - OAB:11592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARROSO DE 

CASTRO JUNIOR - OAB:20394/O

 VISTOS.

1. Abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação, pelo prazo 

legal, com fundamento no art.178, II, do CPC/2015.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274001 Nr: 3536-97.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 19.Diante do exposto, AFASTO as preliminares de conexão e de inépcia 

da inicial trazidas pelo Banco demandado às fls. 55/56.20.De outro norte, 

ao considerar que as partes não deduziram as provas que entendem 

necessárias a comprovação do alegado, INTIMEM-SE-AS para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.21.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236284 Nr: 13638-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Nogueira Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 126, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291157 Nr: 13693-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Camarço de Alencar Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00 (trinta 

e seis reais), devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288267 Nr: 12008-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecy Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais), devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, 

para emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos 

autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3433 Nr: 885-64.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autonorte Ltda, Nilson Limongi, Iris Teles 

Limongi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Romeu Aquino Nunes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHIANG DE GOMES - 

OAB:2866/GO, ORLANDO PINTO DE AMORIM - OAB:1817, Raul Darci 

Dolzan - OAB:MT 2.496-B, SAUL RIBEIRO DE ASSIS JÚNIOR - 

OAB:5102/GO, THIAGO PEREIRA GOMES RIBEIRO - OAB:

 Certifico que os embargos de declaração opostos pelo executado 

Autonorte Ltda. às fls. 509/515 são tempestivos, motivo pelo qual 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que 

no prazo de 5 dias, querendo, apresente contrarrazões aos referidos 

embargos de declaração.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2975 Nr: 1309-09.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Sergio Ariano Sodré, Marly Ferreira Neves Sodré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alves Cruvinel de Lima, Simone Cirene 

de Paiva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ARIANO SODRÉ - 

OAB:3952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

efetuar o recolhimento das custas processuais de distribuição da carta 

precatória de penhora e avaliação na comarca de Piracanjuba GO, 

conforme fls. 577/579 , no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58207 Nr: 1678-51.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSPP PREVIDENCIA PRIVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT, Jean Walter Wahlbrink - OAB:5658/MT, Luiz 

Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT

 Certifico que, tendo em vista o cumprimento da ordem de bloqueio, 

conforme fls. 254/256-v e, em cumprimento a decisão de fl. 253, 

impulsiono os presentes autos para intimar o executado, via DJE, para que 

no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos, conforme § 3º do art. 854 do 

CPC.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286721 Nr: 11055-26.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caio Moreira de Miranda

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREY DA SILVA 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 11055-26.2018.811.0004, 

Protocolo 286721, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196225 Nr: 1288-66.2015.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia do Vale do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bartolomeu Gomes Machado, Adalberto 

Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREY DA SILVA 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 1288-66.2015.811.0004, 

Protocolo 196225, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53522 Nr: 1928-21.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos & Participações Ltda, Banco do 

Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco, Elisabetha Gabriella 

Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miriam Lucia Honorato - 

OAB:, Miriam Lucia Honorato - OAB:14699, Mirian Lucia Honorato - 

OAB:MT 14.699, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA MADALENA 

DA ASSUNÇÃO, para devolução dos autos nº 1928-21.2005.811.0004, 

Protocolo 53522, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67429 Nr: 984-48.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maicon da Costa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Chinali, Mafre Vera Cruz Seguradora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, Márcio Alexandre Malfatti - OAB:16.943-A, 

THOMAZ HENRIQUE RODRIGUÊS DE CARVALHO - OAB:OAB/MS 12.476

 Certifico que, tendo em vista a atualização dos cálculos pelo contador 

judicial, conforme fls. 542/543 e, em cumprimento a decisão de fls. 541-v, 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada para, no 

prazo de 5 dias, manifestar quanto ao parecer técnico, sob pena de 

preclusão.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255717 Nr: 10053-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Jerusalém Engenharia Construção e 

Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz Paulo 

Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Carlos Santos Silva Junior - OAB:21622/MT

 Certifico que, tendo em vista a juntada as consultas relizadas via Sistema 

Renajud e Infojud, conforme fls. 50 a 52 e, em cumprimento a decisão de 

fl. 49, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, 

para que no prazo de 5 dias, se manifeste requerendo o que entender 

cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285917 Nr: 10608-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Soares Ferreira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREY DA SILVA 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 10608-38.2018.811.0004, 

Protocolo 285917, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191084 Nr: 11090-25.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Costa Jacarandá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) APOENA CAMERINO 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 11090-25.2014.811.0004, 

Protocolo 191084, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292598 Nr: 14453-78.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOGARÇAS COM. E PART. LTDA, Motogarças 

Comércio de Veículos & Peças Ltda, San Lorenzo Park Hotel Ltda, Prestal 

P. Serviços Ltda - ME, Administradora Bela Formosa Ltda, Administradora 

e Locadora Águas Xingu Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Brunetto - 

OAB:20128/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:MT/7.680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 14453-78.2018.811.0004, Protocolo 292598, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292598 Nr: 14453-78.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOGARÇAS COM. E PART. LTDA, Motogarças 

Comércio de Veículos & Peças Ltda, San Lorenzo Park Hotel Ltda, Prestal 

P. Serviços Ltda - ME, Administradora Bela Formosa Ltda, Administradora 

e Locadora Águas Xingu Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Brunetto - 

OAB:20128/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:MT/7.680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do artigo 1.033 § 1º da 

CNGC e artigo 7.5.2. do Provimento 056/2007 CGJ, Impulsiono estes autos 

para intimação do autor, via DJE, para NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

apresentar o resumo da petição inicial, bem como a relação nominal de 

credores em que se discrimine o valor atualizado e a classificação da 

cada crédito, para expedição do edital, determinado na r decisão de folhas 

846/852, enviando via e-mail , via Word, para a Secretaria da Segunda 

Vara Cível, "bg.2civel@tjmt.jus.br".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56459 Nr: 427-95.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Orlando Boeno, Valdemarino Bavaresco, 

ILISABETHA GABRIELA BAVARESCO

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA MADALENA 

DA ASSUNÇÃO, para devolução dos autos nº 427-95.2006.811.0004, 

Protocolo 56459, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284487 Nr: 9785-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Cristina da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Orlando Bertipalha, Maria de 

Lourdes Lima, Valdirene Aparecida Lima Bertipalha, Sérgio Alves Souza, 

Herminia Rodrigues Ramos Bertipalha, Arquimedes de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 9785-64.2018.811.0004, Protocolo 

284487, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218260 Nr: 1785-46.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ultrafértil S/A - Indústria & Comércio de 

Fertilizantes, Vale Fertilizantes S/A, DALTRO WIERSINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Júnior - OAB:13989B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE PAULA MONTEIRO 

NETO - OAB:29443, José de Paula Monteiro Neto - OAB:SP 29443, 

Luccas Barbosa Calabrez - OAB:257692/SP, MARCAL BARRETO 

CASABONA - OAB:26.364, Marcial Barreto Casabona - OAB:SP 

26.364

 Em cumprimento a decisão de fl. 714, impulsiono os presentes autos para 

intimar os requeridos, via DJE, para que no prazo de 15 dias, apresente 

memoriais finais.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218259 Nr: 1784-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Parreira Amorim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ultrafértil S/A - Indústria & Comércio de 

Fertilizantes, Vale Fertilizantes S/A, DALTRO WIERSINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Júnior - OAB:13989B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE PAULA MONTEIRO 

NETO - OAB:29443, Joviano Júnior Santos Teixeira - OAB:OAB/MG 

99092, Luccas Barbosa Calabrez - OAB:257692/SP, Marcial Barreto 

Casabona - OAB:SP 26.364

 Em cumprimento a decisão de fl. 803, impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerido, via DJE, para que no prazo de 15 dias, apresente 

memoriais finais.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225697 Nr: 6300-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

conforme cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854 do CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208679 Nr: 8680-57.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

conforme cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854 do CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 43141 Nr: 1492-96.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CdCRdMAL-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCADAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO

 VISTOS.

 1. A parte autora requer à fl. 207 a suspensão da presente Ação de 

Execução, com base no art. 921, III, do CPC/2015.

 2. Assim, DEFIRO o pedido e SUSPENDO a presente Ação de Execução, 

pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de possibilitar a eventual busca por bens 

do executado com o intuito de satisfazer a obrigação.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 293702 Nr: 15114-57.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Businessincorp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Martins dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO NAGE HADDAD 

COUTINHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em razão do exíguo tempo para cumprimento do ato, OFICIE-SE ao juízo 

deprecante para que informe nova data da audiência.

2. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179482 Nr: 1477-78.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Anselma Cunha Pena - ME, Mara 

Anselma Cunha Pena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabelle de Baptista - 

OAB:MT 19.065, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Kátia 

Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 

18.476-B, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues 

Held - OAB:MT 14.478, Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, para devolução dos autos nº 1477-78.2014.811.0004, 

Protocolo 179482, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287414 Nr: 11507-36.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Antonio Pirani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani, Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carla Saisi Mateussi - 

OAB:394.213/SP, Noemia Mateussi Justo - OAB:67.029/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THALITA BARBOSA 

DE SOUZA LUZ, para devolução dos autos nº 11507-36.2018.811.0004, 

Protocolo 287414, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206390 Nr: 7384-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Limongi de Freitas Elerate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, João Pedro de Deus Neto - OAB:135.506/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Certifico que a parte Executada apresentou Exceção de 

Pré-executividade às fls.39/49-v, já impugnda pelo Execeutado às fls. 

54/60 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195780 Nr: 979-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:17.796/A, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 
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OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, no valor de R$ 36,00 reais, devendo 

acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249091 Nr: 5594-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLA, LLdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 Intimação da parte requerida, do inteiro teor do r. despacho a seguir 

transcrito, bem como da audiência designada nos autos: "Vistos.

Considerando a insuficiência de aparato jurídico que permita, de plano, 

julgamento antecipado de mérito, e buscando ofertar às partes a 

oportunidade de manifestações, produção e apresentação de provas, 

esclarecimentos e demais alegações pertinentes, a medida que se faz 

justa e conveniente é a designação de audiência de instrução e 

julgamento. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 06 de fevereiro de 2019, às 15h00min (MT). Intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato designado, na data e horário acima especificados, 

advertindo-as da oportunidade em apresentar alguma questão de mérito 

ainda não discutida, bem como produzir as provas que julgarem 

necessárias. Intime-se o Ministério Público. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21065 Nr: 403-77.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos, José Arnaldo Janssen 

Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINÍCIUS DOS 

SANTOS - OAB:6923/MT, JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, R$32,59(trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos) ao 

qual foi condenado nos termos da r. sentença ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100048 Nr: 5051-51.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco de Sousa Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Hyggor Virgilio Ferreira Costa - OAB:16673-E/MT, 

Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro 

Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA NOLETO ROCHA DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 14.851, AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, Anderson Luiz do Nascimento da Silva - OAB:18.211, 

André Ricardo Lemes da Silva - OAB:156817/SP, Antônio Carlos 

Guidoni Filho - OAB:OAB/SP 146.977, ARTHUR PRUDENTE CAMPOS 

SOUZA VERAS - OAB:OAB/MT 16.335, CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:OAB/MT 6.534, Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B/MT, DANIELA WINGERT BOGO - OAB:OAB/MT 15.736, 

DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:OAB/MT 16.820, Diogenes Damiani 

Damian Guirado Prates - OAB:12434, DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 14.245, ELAINE FRANCO ALONSO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 14.743, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 5.635, EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

15.459, EVERTON ANDREY LESSA - OAB:OAB/MT 17.184, FABRICIO 

FRANCISCO FLOTTA - OAB:182419, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT, HELOISA SANTOS LUGATO - OAB:OAB/MT 16.387, 

Hermedes Pereira Perez - OAB:12065, JOAO BONFIM BARROSO - 

OAB:OAB/MT 12.874, JOSE LUIS CAMPOS DEBONA - OAB:OAB/MT 

16.902, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:, KARINA CAPELLESSO - 

OAB:12.772, Leonardo Leiner Leal Rosa - OAB:, LIA RITA CURCI 

LOPES - OAB:, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8.379, LUIZ 

EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB:13879, MANUELLA CARDOZO 

TORRES - OAB:OAB/MT 15.974, Murillo Espínola de Oliveira Lima - 

OAB:MT 3.127-A, NADIA RIBEIRO FERNANDES - OAB:OAB/MT 4.038, 

Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT 4.062, Roberto Cesar Scacchetti 

de Castro - OAB:238294/SP, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6.180/MT, Targus Rigon Weska - OAB:7530-MT, VICTOR HUGO 

SENHORINI DE AQUINO - OAB:OAB/MT 12.546, Volmir Carlos Debona 

Junior - OAB:16901

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

11.554,10 (onze mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e dez 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 6.469,10(seis mil e quatrocentos 

e sessenta e nove reais e dez centavos), referente à custas, e R$ 

5.085,00(cinco mil e oitenta e cinco reais), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF/CNPJ junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272085 Nr: 2347-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAGdA, JFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:OAB/MT 12.025

 Código 272085

Vistos.

Tendo em vista o pedido de fl. 43, redesigno a audiência aprazada para o 

dia 06.12.2018, às 13h30min (horário de Mato Grosso).
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Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 24 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228138 Nr: 7828-96.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Universidade Federal de Mato Grosso - OAB:, Paulo Henrique 

Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, Código de 

Processo Civil, julgo procedente a pretensão deduzida na inicial, de modo 

a conceder a guarda definitiva da criança Vitória Soares Aquino ao autor 

Leonardo Oliveira Aquino, sem prejuízo de revogação a qualquer tempo 

(art. 35, ECA), assim como à ré, Aline Soares da Cruz, o direito de visita 

de forma livre a atender os interesses da menor.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

costume.Sem custas e honorários, com fundamente no artigo 141, do 

E C A . C i ê n c i a  a o 

Ministério.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 21 de novembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289271 Nr: 12566-59.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROD, IOdS, TLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 12566-59.2018.811.0004 Código 289271

Vistos.

INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial, adequando-a ao rito processual pretendido, em especial atenção 

ao art. 528, §7°, sob pena de indeferimento da exordial.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243893 Nr: 1993-93.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Pirangi Soares - 

OAB:7213/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1993-93.2017.811.0004 - Código 243893

Vistos.

Em obediência ao que dispõe o artigo 485, §1º, do Código Processo Civil, 

intime pessoalmente a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para sentença extintiva.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256137 Nr: 10316-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VU, CTW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 19048, 

João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 10316-87.2017.811.0004 - CÓDIGO 256137

Vistos.

Tendo em vista não estar demonstrado que o executado está se ocultando 

da citação, deve o Sr. Oficial tentar novamente a citação no endereço 

constante no requerimento retro, conforme preceitua o artigo 252 do 

Código de Processo Civil.

Restando infrutífera a diligência, cite por hora certa, nos moldes do artigo 

253 do Código de Processo Civil, se o oficial, fundamentadamente, 

suspeitar de que o requerido está a se ocultar.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291699 Nr: 13984-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Watson Nunes de Oliveira - 

OAB:50834-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13984-32.2018.811.0004 – Código 291699

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão de menor proposta por Maria 

Aparecida Ferreira Maia em face de Veronilio Martins Paniago, cuja 

competência foi declinada a este juízo em razão de tramitar aqui autos de 

processo de guarda e medidas protetivas.

É o relatório do necessário.

Com amparo no artigo 354 do Código de Processo Civil, na hipótese de 

ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos II e III, 

do Código, passa-se ao julgamento conforme o estado em que o feito se 

encontra.

 Verifica-se a existência de autos de Medida Protetiva, de código 269047, 

e Guarda, de código 275608, que tramitam neste Juízo, tendo como partes 

Veronílio Martins Paniago e Maria Aparecida Ferreira Maia.

Em análise aos autos de Medida Protetiva, código 269047, denota-se que 

já foi deferida a guarda provisória da adolescente Vanessa Ferreira 

Paniago ao genitor Veronilio Martins Paniago, em 16/01/2018, às fls. 

18/18v, e que os estudos psicossociais realizados demonstram que a 

manutenção da guarda em favor do pai, neste momento, atende ao melhor 

interesse da adolescente, de modo que falta à autora interesse 

processual.

Portanto, em razão da ausência de interesse de agir, julgo extinto o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, 

do Código de Processo Civil, revogando a decisão proferida às fls.12v/13.

 Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291818 Nr: 14057-04.2018.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 14057-04.2018.811.0004 – Código 291818

Vistos.

Em obediência ao artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, em que 

prescreve que o pedido poderá ser indeferido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, no entanto, antes de indeferir o 

pedido, ser determinado à parte a comprovação do preenchimento dos 

referidos pressupostos.

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

petição inicial, conforme preceitua o artigo 99, §2°, do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que efetivamente 

seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291733 Nr: 14012-97.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 14012-97.2018.811.0004 – Código 291733

Vistos.

Em obediência ao artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, em que 

prescreve que o pedido poderá ser indeferido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, no entanto, antes de indeferir o 

pedido, ser determinado à parte a comprovação do preenchimento dos 

referidos pressupostos.

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

petição inicial, conforme preceitua o artigo 99, §2°, do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que efetivamente 

seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285557 Nr: 10398-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPdL, ORdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILVANDA NERES DE JESUS - 

OAB:25212/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10398-84.2018.811.0004 – Código 285557

Vistos.

Tendo em vista que há indícios que a parte autora possui alguma riqueza 

capaz de suportar as custas iniciais do processo, faculto-a, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar à inicial juntando o comprovante de pagamento 

das custas inicias, ou, documentos que corroborem a declaração de 

hipossuficiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291862 Nr: 14082-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 14082-17.2018.811.0004 - Código 291862

Vistos.

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

petição inicial, corrigindo o valor da causa nos termos do art. 292 do CPC. 

Tendo em vista que há indícios que a parte autora possui alguma riqueza 

capaz de suportar as custas iniciais do processo, faculto-a, no mesmo 

prazo, emendar à inicial juntando o comprovante de pagamento das custas 

inicias, ou, documentos que hábeis e úteis que corroborem a declaração 

de hipossuficiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218237 Nr: 1767-25.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PECC, HCdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O

 Vistos

Trata-se de ação de execução de alimentos.

Intimado o exequente a realizar o pagamento, não o fez no prazo legal. 

Dessa forma, a pedido da parte autora, foi realizado o bloqueio de ativos 

em nome do executado.

A fls. 44/46, o executado atravessou petição requerendo o desbloqueio 

dos valores constritos, alegando que a conta em que foi bloqueados os 

ativos pertence ao seu genitor, por conseguinte apresenta proposta para 

a quitação dos alimentos devidos.

É o relatório.

Deixo de analisar o pedido de desbloqueio formulado pela parte 

executada, uma vez que tal pedido é objeto do embargos de terceiro 

autuado sob o código 290737.

Quanto à proposta apresentada a fl. 44/46, intime a autora a se 

manifestar.

Ato contínuo, diga o Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287407 Nr: 11503-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLdSC, HCRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11503-96.2018.811.0004 Código 287407

Vistos.

Defiro a cota ministerial.

Apensem-se estes autos aos de código 263222.

Designo audiência de instrução para o dia 17.12.2018, às 14h00min (MT).

Ao pedido da parte autora, quando se trata de interesse de menores é 

prudente avaliar in totum as condições entabulados em acordos, tanto 

que, como preceitua o artigo 178, II, faz necessário o aval do Ministério 

Público. Comprovados os termos do acordo atender o melhor interesse do 

menor, proceder-se-á a homologação.

 Intimem-se as partes e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285495 Nr: 10378-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSLG, LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 10378-93.2018.811.0004 - Código 285495

Vistos.

Ciente dos documentos juntados.

Indefiro o pedido de reconsideração, mantendo-se a decisão objurgada 

pelos seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253289 Nr: 8559-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGL, AGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM, CRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 8559-58.2017.811.0004 - Cód. 256289

Vistos.

ANOTE-SE na capa dos autos a demanda se tratar de Ação de 

Investigação de Paternidade “Post Mortem”.

DEFIRO a produção do exame genético (DNA) para analise da paternidade, 

conforme solicitado na contestação fls. 40, impugnação fls. 47 e parecer 

ministerial fls. 51.

OFICIE-SE o Laboratório Central, localizado na Rua Waldir Rabelo, 60, 

Centro, com contato pelo telefone 66 3407-2120, para agendar coleta de 

material genético. Havendo o agendamento, comunique-se à Secretaria 

deste juízo.

Por ser de interesse de ambas as partes, os custos da realização do 

exame de DNA deverão ser rateados em partes iguais entre elas.

Após o agendamento no referido laboratório, INTIMEM-SE as partes, 

advertindo-se que a ausência implicará nas devidas presunções legais.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257891 Nr: 11379-50.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEdTRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS, MCdTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Coraza de Toledo 

Ribeiro - OAB:11592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARROSO DE 

CASTRO JUNIOR - OAB:20394/O

 Processo nº 11379-50.2017.811.0004 – Código 257891

Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236756 Nr: 13983-18.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virgiluzia Rodrigues dos Santos, PHRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Andre Ribeiro Gordo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Cristina de Morais 

Siqueira - OAB:15.049 GO

 Portanto, com amparo no artigo 356, II, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente antecipadamente parcial do mérito, de modo a reconhecer a 

paternidade do réu, Leonardo André Ribeiro Gordo, em relação ao autor, 

Pedro Henrick Rodrigues dos Santos, ante a comprovação de existência 

de vinculo biológico entre ambos. Em consequência do reconhecimento da 

paternidade, defiro o requerimento do Ministério Público, de fls. 80/ss, e 

fixo alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo a serem prestados pelo réu Leonardo André Ribeiro Gordo ao 

autor.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil para que proceda a retificação 

do Registro de Nascimento de Pedro Henrick Rodrigues dos Santos, 

fazendo constar a paternidade de Leonardo André Ribeiro Gordo e a 

respectiva parentela.Condeno o réu ao pagamento dos custos 

processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. Em relação à fixação de alimentos definitivos, 

oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

ainda há outras provas que pretendem produzir, devendo especifica-las e 

justifica-las, podendo o pedido ser julgado de acordo com o estado em que 

o feito se encontra.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 29 de novembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291798 Nr: 14044-05.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVA, LVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 14044-05.2018.811.0004 Código 291798

Vistos.

INTIME-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias, o valor da 

dívida apresentada, provar que o fez ou justificar sua impossibilidade, nos 

termos do artigo 528 do Código de Processo Civil.

 Transcorrido o prazo, sem pagamento ou apresentação de justificativa, 

remetam-se os autos ao Ministério Público.

Defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de novembro de 2018.
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Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291701 Nr: 13985-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Ramos Penteado, Thales Magno Ramos 

Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n 13985-17.2018 (291701)

Autor: Caroline Ramos Penteado.

Autor: Thales Magno Ramos Penteado.

Réu: Rogério Arantes Penteado.

Vistos.

Trata-se de incidente de remoção de inventariante.

Alega, em apertada síntese, que o processo de inventário consta com 

“gritantes e absurdas” irregularidades cometidas pelo inventariante 

ensejando seu afastamento.

A autora requereu também, contudo em sede de tutela de urgência, o 

afastamento do inventariante.

É o relatório.

Para a concessão da tutela de urgência, preceitua o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, que somente será deferida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.

 Pois bem. É certo que o código de processo civil, a fim de tutelar direito 

que diante da demora poderia ensejar fato de difícil reparação, prevê a 

possibilidade da concessão in limine do pedido. Contudo, tais casos são a 

exceção no ordenamento jurídico, uma vez que posterga a princípio 

constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que, o pedido de afastamento do inventariante confunde-se com o 

mérito da lide ensejando a estrita observância do contraditório e melhor 

instrução dos autos para sua análise.

Portanto, pelo exposto, indefiro a tutela de urgência reclamada.

Já no tocante ao benefício da justiça gratuita, considerando que há 

indícios de que a parte autora possui certa riqueza capaz de suportar as 

custas processuais, indefiro o benefício da justiça gratuita. Contudo, 

faculto o seu pagamento ao final da demanda.

Intime o requerido para defender-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 623 do código de processo civil.

Nos termos do parágrafo único do artigo 623 do CPC, apensem-se a 

presente aos autos do processo de inventário respectivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 14 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272419 Nr: 2587-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABPV, APD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YSV

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR CLAUDINO 

CAVALCANTE - OAB:22.955-O

 Processo 2587-73.2018.811.0004 - Código 272419

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de alimentos proposta por Adryan Bryan 

Pereira Vasconcelos, representado pela genitora Alessandra Pereira Dias, 

em face de Yuri Silva Vasconcelos.

As partes transacionaram extrajudicialmente, conforme se verifica às fls. 

26/27.

Instado, o Ministério Público pugnou, às fls. 37, pela homologação da 

transação celebrada pelas partes.

É o relatório do necessário.

Verifica-se que as partes são legítimas, estão regularmente 

representadas, bem como se mostram resguardados os direitos do 

infante.

 Portanto, homologo por sentença judicial os termos acordados, a fim de 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, 

b, do Código de Processo Civil.

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

anotações de costume.

 Sem custas.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166806 Nr: 9376-98.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Nogueira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônia Jacob Barbosa, Espólio de Joelita 

Gomes de Castro, Gilciléia Barbosa de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Samir Mahmud Castro Wadi - 

OAB:19.003, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Processo 9376-98.2012.811.0004 – Código 166806

Vistos.

Versa a lide sobre reintegração de posse, inexistindo conexão ou 

continência aos autos de inventário de código nº 159057, a teor do 

descrito nos artigos 55 e 56 do Código de Processo Civil, uma vez que não 

lhes são comuns o pedido e a causa de pedir, além de não possuir 

identidade quanto às partes, ainda que o resultado da demanda possa 

repercutir na partilha a ser definida no bojo da ação de inventário.

Importante esclarecer que as hipóteses de apensamento são previstas 

expressamente em lei. Nas ações de inventário, encontra-se previsão de 

apensamento apenas o incidente de remoção, conforme parágrafo único 

do artigo 623 do Código de Processo Civil, sendo que tramitarão em vias 

ordinárias as questões que dependerem de outras provas, consoante 

mandamento do artigo 612 do Código, não havendo, portanto, razões ao 

apensamento.

Cumpre salientar que o desnecessário apensamento aos autos de 

inventário prejudica o regular deslinde tanto deste processo quanto ao dos 

demais autos apensados, importando relevante prejuízo às partes e 

interessados.

 Portanto, ante a inexistência de conexão ou continência da pretensão de 

reintegração de posse aos autos de inventário e, ainda, por ausência de 

previsão expressa em lei, promova-se o desapensamento dos autos.

Por se tratar de matéria de competência diversa da deste juízo, 

remetam-se os autos à redistribuição.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159057 Nr: 11885-36.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Gilciléia Barbosa de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joelita Gomes de Castro, Nildomar 

Falcão Rodrigues de Castro, ELIAS ANTONIO DE SOUZA, ADELMO 

FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA LUIZA SOARES, MARIA DE SOUSA 

GAMA, Geralmino Alves Rodrigues Neto, MARLUCIA VITORIA CARDOSO, 

DIVINO DAVI DOS SANTOS, FABIO VIEIRA PINHEIRO, NICANORA DE TAL, 

DIVALDO AUGUSTO FRANCISCO, CRISTIANE CECHELERO, JOSE VIEIRA 

NUNES, Nadia Raquel Dutra de Morais, SIMONE MARQUES DO 

NASCIMENTO, JOSÉ ROBERTO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Mahmud Castro Wadi - 

OAB:19.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, Andreia Oliveira Mendonça - OAB:MT 17.086, 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIANO 

XAVIER DA SILVA - OAB:13.521-A/MT, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Jessica Nunes da Silva - OAB:MT 18.272, 

Leonardo Almeida Edelbluth - OAB:23177/MT, Maria Hercilina 

Vieira Lima Sousa - OAB:GO 18.123-O, Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:22272/O, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 Processo 11885-36.2011.811.0004 – Código 159057

Vistos.

 Trata-se de ação de inventário intentada por Gilciléia Barbosa de Castro, 

em razão do falecimento de Joelita Gomes de Castro, a qual foi nomeada 

inventariante.

Prestadas as primeiras declarações às fls. 13/20, veio aos autos 

impugnação do herdeiro Nildomar Falcão Rodrigues de Castro às fls. 

148/155, o qual reclama, em síntese, a distribuição a este de imóveis 

embaraçados em plano de partilha apresentado em primeiras declarações. 

No mais, requer a prestação de contas pela inventariante.

Resposta pela inventariante juntada às fls. 165/167.

É o sucinto relatório.

Em impugnação apresentada pelo herdeiro Nildomar Falcão Rodrigues de 

Castro discute-se o plano de partilha apresentado pela inventariante em 

primeiras declarações, demonstrando o herdeiro discordância aos bens a 

ele distribuídos, por estarem, em sua totalidade, embaraçados. Requer, 

com isso, a prestação de contas pela inventariante acerca dos imóveis 

alienados, daqueles que estão em litígio, pagamento de IPTU dos imóveis, 

bem como que seja realizada nova partilha.

Cumpra esclarecer que o plano de partilha apresentado em primeiras 

declarações não possui força para repercutir judicialmente, uma vez que é 

necessário que os herdeiros estejam em comum acordo com os termos 

apresentados, o que não é o caso, pois não há a concordância do 

herdeiro Nildomar.

Deste modo, por não haver transação entre os herdeiros e, por 

consequência, ser impossível a sua homologação, o plano de partilha 

apresentado não pode surtir efeitos judicial ou extrajudicialmente.

Ademais, não se trata tal impugnação de arguição de erros, omissões e 

sonegação de bens, tendo em vista que se limita a impugnação de apenas 

discordar da distribuição feita em plano de partilha apresentado pela 

inventariante, o qual é inidôneo a produzir efeitos ante a ausência de seus 

requisitos legais à homologação.

Quanto ao pedido de prestação de contas pela inventariante, deve o 

impugnante observar que existe procedimento próprio, o que torna inviável 

o seu processamento nos autos de inventário.

Portanto, tendo em vista que a manifestação pelo herdeiro acerca das 

primeiras declarações, a teor do que estabelece o artigo 627, do Código 

de Processo Civil, não tratou de matérias que incumbia às partes 

dispostas nos incisos I, II, III, julgo improcedente a impugnação de 148/155.

No que tange aos petitórios de terceiros interessados informando a 

propriedade de bens incluídos ao conteúdo patrimonial do espólio, tem-se 

que a inventariante concordou com o alegado por Divino Dias dos Santos 

(fls. 333/345); Geralmino Alves Rodrigues Neto (fls. 186/197); José Vieira 

Nunes e Marcinha Gonçalves dos Santos Nunes (fls. 235/239); Simone 

Marques do Nascimento (fls. 293/297); José Roberto de Matos (fls. 

175/177).

 Dessa forma, ante o reconhecimento da inventariante acerca da 

propriedade alegada pelos terceiros acima mencionados, determino a 

exclusão do espólio daqueles bens informados nas referidas petições, 

devendo a inventariante, na oportunidade das últimas declarações, 

observar a determinada exclusão.

Manifeste-se a inventariante sobre os petitórios de Elias Antônio de 

Souza, às fls. 326/ss; de Izabel Alves Santos, às fls. 382/ss, e de 

Lucilene Maria de Souza, às fls. 415/ss.

Quanto aos interessados não citados, conforme certidão de fls. 173, 

defiro o pedido de citação por edital.

Ademais, deve a inventariante corrigir o valor da causa, uma vez que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, procedendo-se ao 

recolhimento das custas correspondentes, sob a pena de extinção do 

processo.

 Desde já defiro o pagamento das custas ao final do processo, haja vista o 

volume patrimonial do espólio, ficando condicionada a expedição do formal 

de partilha ao pagamento.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162146 Nr: 3210-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Nogueira Borges, Wilma Bessa Nogueira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joelita Gomes de Castro, Gilciléia 

Barbosa de Castro, Geralmino Alves Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samir Mahmud Castro Wadi 

- OAB:19.003, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Processo 3210-50.2012.811.0004 - Código 162146

Vistos.

Em obediência ao que dispõe o artigo 485, §1º, do Código Processo Civil, 

intime a parte autora, pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, observando-se a certidão de fls. 300.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para sentença extintiva.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 203524 Nr: 5779-19.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Nogueira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Maria de Souza, Nildemar Falcão 

Rodrigues de Castro, Gilciléia Barbosa de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, 

Larissa Mariano de Castro Silva - OAB:MT 19.349, Samir Mahmud 

Castro Wadi - OAB:19.003

 Processo 5779-19.2015.811.0004 – Código 203524

Vistos.

Versa a lide sobre reintegração de posse, inexistindo conexão ou 

continência aos autos de inventário de código nº 159057, a teor do 

descrito nos artigos 55 e 56 do Código de Processo Civil, uma vez que não 

lhes são comuns o pedido e a causa de pedir, além de não possuir 

identidade quanto às partes, ainda que o resultado da demanda possa 

repercutir na partilha a ser definida no bojo da ação de inventário.

Importante esclarecer que as hipóteses de apensamento são previstas 

expressamente em lei. Nas ações de inventário, encontra-se previsão de 

apensamento apenas o incidente de remoção, conforme parágrafo único 

do artigo 623 do Código de Processo Civil, sendo que tramitarão em vias 

ordinárias as questões que dependerem de outras provas, consoante 

mandamento do artigo 612 do Código, não havendo, portanto, razões ao 

apensamento.

Cumpre salientar que o desnecessário apensamento aos autos de 
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inventário prejudica o regular deslinde tanto deste processo quanto ao dos 

demais autos apensados, importando relevante prejuízo às partes e 

interessados.

 Portanto, ante a inexistência de conexão ou continência da pretensão de 

reintegração de posse aos autos de inventário e, ainda, por ausência de 

previsão expressa em lei, promova-se o desapensamento dos autos.

Por se tratar de matéria de competência diversa da deste juízo, 

remetam-se os autos à redistribuição.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180148 Nr: 2119-51.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Jacob Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Nogueira Borges, Wilma Bessa 

Nogueira Borges, José Nogueira de Morais, Lucas Ribeiro Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT, Juliana Ribeiro 

Tavares - OAB:12.660-MT, Marcelo Farias Santos de Almeida - 

OAB:MT 15.250-A, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 

9.980-B

 Processo 5891-27.2011.811.0004 – Código 180148

Vistos.

Em análise do vertente caso, inexiste conexão ou continência destes 

autos aos de código nº 159057, a teor do previsto nos artigos 55 e 56 do 

Código de Processo Civil, uma vez que não lhes são comuns o pedido e a 

causa de pedir, além de não possuir identidade quanto às partes e à 

causa de pedir, ainda que o resultado da demanda possa repercutir na 

partilha a ser definida no bojo da ação de inventário.

Ademais, as hipóteses de apensamento são previstas expressamente em 

lei. Nas ações de inventário, encontra-se previsão de apensamento 

apenas o incidente de remoção, conforme parágrafo único do artigo 623 

do Código de Processo Civil, sendo que tramitarão em vias ordinárias as 

questões que dependerem de outras provas, consoante mandamento do 

artigo 612 do Código, não havendo, portanto, razões ao apensamento.

Importante salientar que o desnecessário apensamento aos autos de 

inventário prejudica o regular deslinde tanto deste processo quanto aos 

dos demais autos apensados, importando relevante prejuízo às partes e 

interessados.

 Portanto, por inexistência de conexão ou continência e, ainda, por 

ausência de previsão em lei, promova-se o desapensamento dos autos.

Por se tratar de matéria de competência diversa da deste juízo, 

remetam-se os autos à redistribuição.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251832 Nr: 7553-16.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 7553-16.2017.811.0004 Código 251832

Vistos.

INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento no feito.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 27544 Nr: 262-87.2002.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3.573- B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Vistos.

Conforme exposto a fl. 272, é informado pelo respectivo Cartório o 

cumprimento da decisão.

Intime-se o requerente.

Após, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178645 Nr: 603-93.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdNRdS, FCR, ECR, HGdSRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allyson Ribeiro S. Cabral - 

OAB:20226/GO, Gabriela Adorni Mazzotti - OAB:OAB/GO32589, 

Rafael Ferreira da Silva - OAB:43919/GO, Simiramy Bueno de 

Castro - OAB:MT 5.880-A

 Sentença.

Trata-se de ação em que busca a autora a declaração de nulidade de 

documento público, bem como o reconhecimento de união estável com sua 

dissolução e a partilha dos bens.

A autora argumenta, em apertada síntese, que o Nivaldo Ribeiro da Silva, 

seu ex convivente, de maneira ardilosa convenceu a autora assinar 

documento público de dissolução de união estável com a abdicação de 

qualquer bens a partilhar, sob a alegação de sua necessidade para 

regularização do imóvel junto ao INCRA – o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – ICRA.

Juntou documentos.

A inicial foi recebida a fls. 46.

A fls. 48, Nivaldo Ribeiro da Silva apresentou a contestação. Em sua 

defesa alegou que o imóvel, bem pleiteado pela autora a ser partilhado, 

não lhe pertence; alegou incompetência deste juízo para processar e 

julgar o processo, uma vez que a escritura pública que se busca anular 

está registrada no Registro Notarial da Comarca de Bom Jardim de 

Goiás/GO e, por fim, alegou que não houve defeito ou vício algum a 

ensejar a nulidade da escritura pública em que se reconheceu a 

dissolução da união estável com a abdicação de eventuais bens a serem 

partilhados, requerendo a improcedência da ação.

Por sua vez, a autora apresentou impugnação à contestação a fls. 103.

A fls. 139 foi realizada tentativa de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento. Contudo esta não ocorreu em virtude da ausência justificada 

da Defensoria Pública, sendo na oportunidade apenas apreciada e 

afastadas as preliminares arguidas em sede de contestação 

(incompetência do juízo e ilegitimidade ativa da parte).

Instado, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – ICRA 

apresentou ofício 509/2015 com documentos, em anexo, acerca do 

procedimento administrativo que trata do assentamento do Sr. Nivaldo 

Riberio da Silva. Fls. 176/251.

A fls. 262 foi juntado laudo de avaliação do imóvel objurgado.

A fls. 277/283 consta o termo de audiência designada para oitiva da 

testemunha Adelson Nery de Sousa.

A fl. 285 foi determinada a intimação do requerido para se manifestar 

sobre o laudo de avaliação. Contudo o prazo para manifestação correu in 

albis, certidão de fls. 288.

A fl. 288v, a parte autora, por meio da Defensoria Pública desistiu da oitiva 

das demais testemunhas pugnando pelo julgamento do feito.

A fls. 290 aportou aos autos informação do falecimento do Sr. Nivaldo 

Ribeiro da Silva e o pedido de sucessão do polo passivo pelos herdeiros.
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A fls. 326 a parte requerida apresentou alegações finais,

 A fls. 332 foi determinado a regularização da representação processual 

dos requeridos. Entretanto, mantiveram-se inerte.

É o relatório.

Da analise dos autos, verifica-se que a autora busca a tutela jurisdicional 

para anular documento público em que põe termo a união estável entre ela 

e o Sr. Nivaldo, sucedido nos autos pelo seu espólio e herdeiros, para 

então se reconhecer novamente o vínculo e sua dissolução com a 

respectiva partilha dos bens.

Com efeito, o que se vislumbra é que o cerne da lide posta cinge-se 

quanto à validade ou não do documento público, uma vez que lá é 

dissolvida a união estável e é, pela autora, abdicado qualquer bem a ser 

partilhado.

Pois bem. Não há controvérsia acerca da união estável entre a autora e o 

falecido requerido, conforme faz prazo a certidão de fl. 11.

Já quanto a sua dissolução, alega a autora, em outras palavras, que a 

dissolução da união estável estaria eivada de vícios.

Dos autos, colhem-se elementos contundentes que convirjam no sentido 

de que a escritura pública de dissolução da união estável teria sido 

simulada.

Isto, pois, há elementos nos autos que comprovem que a autora, após a 

escritura pública de dissolução da união estável continuava com o vínculo 

afetivo de forma continuada, pública, duradoura no sentido de constituição 

familiar (art. 1.723, caput, do Código Civil).

Nesse sentido, são os documentos de fl.

 Dos autos, colhe-se que o documento assinado pelas partes e registrado 

em cartório está datado de 31/05/2013 e, após essa data, não há outros 

documentos que demonstrem, ao menos, que o pacto de dissolução da 

união estável teria sido simulado, o que ensejaria de plano sua nulidade. 

Ao revés, a testemunha inquirida em juízo na data de 15/01/2015 afirmou 

que prestava serviço ao “casal” 05 (cinco) anos antes do seu depoimento, 

ou seja, antes da assinatura do documento da dissolução objurgada.

No mesmo sentido, o fato da certidão de óbito, fl. 308, e da guia de 

sepultamento, fl. 309, constar como conivente em união estável a autora, 

por si só, não tem o condão de configurar o vínculo perseguido, pois, o 

óbito pode ser declarado por qualquer pessoa que tenha assistido ou que 

tenha conhecimento da morte.

vejamos:

O que se constata dos autos é que, no procedimento administrativo 

referente contrato de assentamento em que o Sr. Nivaldo Ribeiro Silva foi 

beneficiado, houve controvérsia no âmbito administrativo acerca da 

possibilidade ou não do cônjuge ou companheiro ser funcionário público a 

fim de bloquear o cadastro do beneficiário, conforme se verifica dos 

documentos juntados pelo INCRA de fls. 176/251.

Dessa forma, restou claro que o documento público de dissolução da 

união estável sem partilha de bens de fls. 14 teve unicamente o condão, 

de alguma forma, corrigir a irregularidade constatada administrativamente, 

sem efetivamente pôr fim ao vínculo afetivo, tratando-se de um negócio 

jurídico simulado em que há um desacordo entre a vontade declarada ou 

manifestada e a vontade interna.

Tal constatação verifica-se, a princípio, do documento de fls. 206/207, em 

que é constatada a irregularidade acima exposta, do documento de fl. 211, 

da petição endereçada para o Superintendente Regional do INCRA do 

Estado de Goiás, fls. 229/230, e notadamente do Parecer nº 22/2011/SR-

(04) PFE-INCRA/GO, em que é analisado um caso concreto similar em que 

o beneficiado teria se divorciado durante o período de concessão da 

posse ensejando o fim da controvérsia da ilegalidade do beneficiário ser 

cônjuge ou companheiro de funcionário público.

 Já a continuidade do vínculo afetivo, constata-se

 Nesse sentido, o artigo 167 do Código Civil preleciona que o negócio 

jurídico simulado é nulo.

A união estável se extingue com a morte de um dos conviventes, pela 

vontade de uma ou de ambas as partes, pode meio da resilição unilateral 

ou da resilição bilateral, pela resolução, ante a quebra de um dos 

requisitos da união estável, referente aos deveres dos conviventes.

 No mesmo sentido, Luiz Augusto Gomes Varjão dispõe que os 

conviventes podem extinguir a união estável por escrito, estabelecendo as 

regras que passarão a vigorar a partir da data da dissolução. Trata-se de 

resilição bilateral, ou distrato, possível, mesmo que não havido escrito e 

independente de lei.

 Expeçam-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 22 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 49442 Nr: 852-59.2005.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAP, EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim José Abinader 

Guedes da Silva-DP - OAB:1366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 852-59.2005.811.0004 – Código 49442

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Almiro Alves 

Pereira e Vinícius Alves Pereira em face de Jeová Braz Pereira.

É o relatório do necessário.

Após diversas tentativas de localização e intimação da parte exequente 

para praticar atos que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, e considerando o tempo de distribuição desta ação, 

evidencia-se o desinteresse da exequente em prosseguir com o feito.

Portanto, considerando o manifesto desinteresse pelo regular andamento 

do feito e, tendo em vista que o processo não pode se eternizar por falta 

de iniciativa da parte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, 

com amparo no artigo 485, III, Código de Processo Civil.

Custas pelo benefício da gratuidade da justiça.

Sem honorários advocatícios.

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

anotações necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278217 Nr: 6194-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Alves da Silva, Lisoneide da Guia Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 6194-94.2018.811.0004 – Código 278217

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de homologação de transação acerca de 

decretação do divórcio, fixação de alimentos, regulamentação de guarda, 

alteração de nome e partilha dos bens proposta por Roberto Alves da 

Silva e Lisoneide da Guia Xavier.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação 

judicial dos termos transacionados.

É o relatório do necessário.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, estão regularmente 

representadas nos autos e os direitos dos infantes se mostram 

resguardados.

Diante disso, por sentença judicial, homologo os termos acordados na 

peça exordial a fim de produzir seus jurídicos e legais efeitos, bem 

decretar o divórcio de Roberto Alves da Silva e Lisoneide da Guia Xavier. 

Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

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

anotações de costume.

 Publique-se.

Registre-se.
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Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289029 Nr: 12432-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidinaldo Carneiro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Crispim Barbosa & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Ulisses Gebrim - 

OAB:12520/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12432-32.2018.811.0004 – Código 289029

Vistos.

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença, que versa sobre ação 

de Reparação de Danos Morais e Materiais do processo código 208042, 

desta comarca.

 Considerando que o mérito da presente ação não é de competência desta 

Vara, DETERMINO a redistribuição dos autos a Vara competente.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 21 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291115 Nr: 13666-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YNAdP, Joicyane Aparecida Nunes do Prado, Osmair 

Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13666-49.2018.811.0004 – Código 291115

Vistos.

Conforme preceitua o artigo 99, §2°, do Código de Processo Civil, deve-se 

acostar ao feito documento atualizado que seja efetivamente seja hábil e 

útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, o que a parte autora não o fez.

Desta forma, a parte autora deverá pagar custas ao final.

INTIME-SE o Ministério Público para manifestar no feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264369 Nr: 15739-28.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 15739-28.2017.811.0004 - Código 264369

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de regulamentação de guarda compartilhada 

da menor Ana Isa Silva de Souza, proposta por Ernandes de Souza em 

face de Ilde Braz da Silva.

Em sessão de mediação, as partes compuseram acordo, como se vê às 

fls. 37.

É o relatório do necessário.

Verifica-se que as partes são legítimas, estão regularmente 

representadas e que os direitos da infante se mostram resguardados.

 Sendo assim, homologo, por sentença judicial, os termos acordados às 

fls. 37, a fim de que produzam seus efeitos jurídicos e legais. 

Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Dê ciência ao Ministério Público.

Sem custas.

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

anotações de costume.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 205280 Nr: 6747-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jasone Messias de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Carlos Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:GO 40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I c/c art. 334, ambos do 

Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a ação monitória, 

para consolidar o título apresentado, determinando o pagamento do débito 

no valor do cálculo efetuado com os seguintes parâmetros:•O valor do 

débito fica consolidado em R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais), valor da 

prova documental escrita, sem força de título executivo, com juros de 

mora em 01% ao mês e correção monetária, estes incidentes desde a 

citação.Sem condenação em custas processuais, eis que defiro-lhe os 

benefícios da gratuidade da justiça.Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, devido a 

singeleza da causa e tempo exíguo despendido.Publique-se,Registre-se, e 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160134 Nr: 601-94.2012.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Timoteo Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joelita Gomes de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA REZENDE MOREIRA 

LOPES - OAB:15008/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, SUELY TOMAZ PELEGRINI - OAB:14124 - 

MT

 Processo 601-94.2012.811.0004 – Código 160134

Vistos.

Versam os autos acerca de matéria de usucapião, inexistindo conexão ou 

continência aos de código nº 159057, a teor do descrito nos artigos 55 e 

56 do Código de Processo Civil, uma vez que não lhes são comuns o 

pedido e a causa de pedir, além de não possuir identidade quanto às 

partes, ainda que o resultado da demanda possa repercutir na partilha a 

ser definida no bojo da ação de inventário.

Importante esclarecer que as hipóteses de apensamento são previstas 

expressamente em lei. Nas ações de inventário, encontra-se previsão de 

apensamento apenas o incidente de remoção, conforme parágrafo único 

do artigo 623 do Código de Processo Civil, sendo que tramitarão em vias 

ordinárias as questões que dependerem de outras provas, consoante 

mandamento do artigo 612 do Código, não havendo, portanto, razões ao 
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apensamento.

Cumpre salientar que o desnecessário apensamento aos autos de 

inventário prejudica o regular deslinde tanto deste processo quanto aos 

dos demais autos apensados, importando relevante prejuízo às partes e 

interessados.

 Portanto, por inexistência de conexão ou continência de pretensão de 

usucapião aos autos de inventário e, ainda, por ausência de previsão em 

lei, promova-se o desapensamento dos autos.

Por se tratar de matéria de competência diversa da deste juízo, 

remetam-se os autos à redistribuição.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171779 Nr: 4579-45.2013.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aline Costa Eduardo, Jandira da Costa de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Silva Lima, Mariza Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 4579-45.2013.811.0004 - Código 171779

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de guarda da menor Anna Júlia Siqueira 

proposta por Aline Costa Eduardo e Jandira da Costa Siqueira em face de 

Mariza Siqueira e Júlio Silva Lima.

Citado, o réu Júlio Silva Lima não ofereceu contestação, conforme fls. 66.

A ré Mariza Siqueira, citada às fls. 76, deixou de apresentar contestação, 

razão pela qual, às fls. 80, foi nomeado curador especial para o 

oferecimento de sua defesa, uma vez que, na época, encontrava-se 

presa.

Contestação por negativa geral da ré Mariza Siqueira juntada às fls. 98/99.

Às fls. 111, a parte autora expressa desistência da ação.

Intimada, a parte requerida manteve-se inerte, conforme fls. 134.

É o sucinto relatório.

 Como preceitua o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, o 

mérito não será resolvido pelo juiz quando for homologada a desistência 

da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Sendo assim, homologo, por sentença judicial, a desistência da ação, 

manifestada à fls. 111, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais. Consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução do 

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

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 27 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291065 Nr: 13646-58.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMS, JGMR, WA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 33, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186659 Nr: 7588-78.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACF, PKFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 88, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227206 Nr: 7159-43.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enilde de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silverio Benedito do Nascimento, Ednilson 

Pereira do Nascimento, Edite Pereira de Souza Nascimento, Edvilson 

Pereira do Nascimento, Edjania Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225/MT, Welton Alves de Oliveira - OAB:15.089/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatóoria de fls. 115/131, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288258 Nr: 12003-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Nonato Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 29, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 46877 Nr: 245-46.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Leandro Rodrigues Montalvão, Marciley Rodrigues 

Montalvão, Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kairo Toledo Gouveia, Amarildo da Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, ANDRÉ BARCELOS DE SOUZA - 

OAB:132.668

 PROCESSO Nº 245-46.2005.811.0004 (CÓD. 46877)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por Diogo 

Leandro Rodrigues Montalvão e outros em face de Kairo Toledo Gouveia e 

Amarildo da Silva Rocha.

 INDEFIRO o pedido de expedição de oficio ao Tribunal Superior Eleitoral 

por não estar demonstrado o esgotamento dos meios de localização de 

bens à penhora em nome de Kairo Toledo Gouveia.

EXPEÇA-SE nova carta precatória em nome de Amarildo da Silva Rocha 
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para tentativa de penhora e avaliação de bens do executado que reside 

na Comarca de Paulo de Farias-SP.

 DEFERIDO o pedido de penhora online via sistema BACENJUD, em contas 

em nome dos executados, esta restou infrutífera, conforme extrato anexo.

Dessa forma, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dias), indicando bens passiveis de penhora ou requerendo o que 

entender de direito.

E ainda, INDEFIRO, por ora, o pedido do exequente, com intuito de buscar 

informações junto a Receita Federal, uma vez que a quebra de sigilo se 

trata de medida desproporcional quando sopesada ao direito de que trata 

a ação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265269 Nr: 16350-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBMCS, IDMC, ATMCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo. 16350-78.2017.811.0004 Código 265269

Vistos.

Trata-se de pedido de alvará para levantamento do valor descrito no 

“Patrimônio 3” do plano de partilha homologado.

Como consignado no plano de partilha, o pedido de alvará em favor do 

patrono Paulo Henrique Gomes Marques, constante no item 3, alínea a da 

petição retro, foi homologado pela sentença de fls.60. Desta forma, 

DEFIRO a expedição de alvará na ordem de R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais), a ser transferida para a conta declinada as fls. 61, sob a 

titularidade de PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES.

Concernente ao pedido de alínea “b” INDEFIRO o pedido tecido, pois a 

forma em que se dará o levantamento do quinhão dos herdeiros será 

através de formal de partilha, documento este que será expedido após o 

cumprimento da condicionante disposta na sentença de fls. 60.

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

dias, pague custas finais ou comprove que o fez, para a conclusão do 

feito, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279190 Nr: 6722-31.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRV, CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 Processo 6722-31.2018.811.0004 Código 279190

Vistos.

Reputo justificada a ausência da requerida a audiência realizada.

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2019, 

às 09h30min (MT).

INTIME-SE as partes.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243977 Nr: 2051-96.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 Processo 2051-96.2017.811.0004 - Código 243977

Vistos.

Oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, de forma 

sucessiva, informem se ainda há outras provas que pretendem produzir, 

devendo especifica-las e justifica-las, podendo o feito ser julgado no 

estado em que se encontra.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e faça os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282427 Nr: 8546-25.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - 

OAB:21.242/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8546-25.2018.811.0004 - Cód. 282427

Vistos.

Trata-se de regulamentação de visita com pedido de liminar em que Marcio 

Ferrari, move em face de Juvena Rocha Viana.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela remessa dos autos ao 

Juízo de Planaltina/DF, devido ao fato da requerida estar residindo com a 

filho na cidade anteriormente mencionada, além do apensamento dos 

autos ao processo de código 278129.

 O autor peticionou favorável ao apensamento, porém pugna por manter 

os autos neste juízo.

 É o relatório necessário.

 Com relação ao apensamento dos autos ao processo com cód. 278129, 

DETERMINO que os presentes autos sejam apensados ao processo 

anteriormente citado, pelo fato de haver identidade entre as partes, além 

das causas de pedir serem conexas, conforme preceitua o art. 56, do 

Código de Processo Civil.

 Devido ao fato do menor estar sob cuidados da requerida, a qual não 

reside na cidade de Barra do Garças, e com fulcro no art. 147, II, do ECA, 

DETERMINO que os autos sejam remetidos à Comarca de Planaltina/DF, 

com intuito de assegurar os interesses do menor.

Barra do Garças/MT, 5 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 231383 Nr: 10025-24.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRD, CRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DE SOUSA ARAÚJO - 

OAB:21.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11.902-B

 Processo 10025-24.2016.811.0004 - Código 231383
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SENTENÇA

Vistos.

A ação é proposta por Mariany Rick Dutra, representada pela genitora 

Carolina Rodrigues Rick, com pedido de fixação de alimentos, 

regulamentação de guarda e visitas, em face de Hélio Luiz Dutra Júnior.

 Realizada a sessão de mediação/conciliação às fls. 24, não houve 

transação entre as partes.

A parte ré ofereceu contestação às fls. 37/42, no entanto intempestiva, 

conforme certidão de fls. 36.

Impugnação à contestação às fls. 58/61.

Audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 81, restando, 

entretanto, infrutífera.

 Relatório de estudo psicológico acostado às fls. 90/92.

Às fls. 100/108 o órgão ministerial apresentou memoriais.

É o relatório do necessário.

Da guarda e visitas.

O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza o direito de toda 

criança e adolescente ser criado e educado no seio familiar ou junto 

daquele que puder ofertar melhores condições emocionais, morais e 

materiais ao desenvolvimento da prole.

No caso vertente, constata-se que a menor se encontra sob a guarda de 

fato da parte autora, em convivência ininterrupta, a qual demonstra 

possuir plenas condições de continuar exercendo a guarda.

 O relatório psicológico atesta que a guarda exercida pela autora se 

mostra favorável aos interesses da infante Mariany Rick Dutra, não 

existindo óbice à manutenção dessa situação, desde que resguardado o 

direito de convivência com o genitor, parte ré.

Dessa forma, ante os elementos probatórios contidos no caderno 

processual, os quais indicam que a guarda exercida pela genitora satisfaz 

os interesses da menor Mariany Rick Dutra, o pedido é procedente.

No que tange ao direito de visitas pelo réu, por ser pedido incontroverso, 

será exercido nos termos estabelecidos na petição inicial.

Dos alimentos.

A prestação alimentícia possui finalidade de garantir aos alimentados a 

satisfação de suas necessidades básicas, como alimentação, vestuário, 

lazer, educação, higiene, saúde e outros.

Para a sua fixação, além das necessidades do alimentado, deve ser 

analisada a capacidade de quem proverá os alimentos, condicionando-se 

ao binômio necessidade/possibilidade.

No que diz respeito às necessidades da alimentada, tem-se que esta é 

presumida, por se tratar de criança e/ou adolescente em constante 

desenvolvimento, o que despende tempo e dinheiro para o atendimento de 

suas necessidades básicas.

Quanto à possibilidade do alimentante, incumbe ao demandado o ônus 

probatório de sua capacidade de arcar com os alimentos pleiteados. Em 

análise dos autos, verifica-se que este deixou de comprovar a sua 

condição econômica para prestar o valor postulado.

Diante disso, em razão da ausência de elementos mínimos capaz de 

extrair a real necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, a 

fixação dos alimentos deverá observar percentual razoável que atenda as 

necessidades da alimentada e, da mesma forma, garantir o efetivo 

pagamento por parte do alimentante. Desse modo, ante o critério 

necessidade/possibilidade, os alimentos devem ser prestados no 

percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Portanto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, Código de 

Processo Civil, julgo procedente a pretensão deduzida na inicial, de modo 

a conceder a guarda definitiva da criança Mariany Rick Dutra à autora 

Carolina Rodrigues Rick, sem prejuízo de revogação a qualquer tempo (art. 

35, ECA); a regulamentar o direito de visitação, pelo réu Hélio Luiz Dutra 

Júnior, nos termos dispostos na peça exordial; a condenar o réu Hélio Luiz 

Dutra Júnior ao pagamento mensal de 40% (quarenta por cento) do salário 

mínimo a título de alimentos à Mariany Rick Dutra.

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

anotações de costume.

Condeno o réu ao pagamento dos custos sucumbenciais e honorários 

advocatícios fixados na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.

Ciência ao Ministério.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257828 Nr: 11348-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Processo 11348-30.2018.811.0004 - Código 257828

Vistos.

Após análise detida dos autos, FIXO como pontos controvertidos da lide a 

guarda dos infantes e o valor da pensão alimentícia.

Oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, de forma 

sucessiva, informem se ainda há outras provas que pretendem produzir, 

devendo especifica-las e justifica-las, podendo o feito ser julgado no 

estado em que se encontra.

Transcorrido o prazo in albis, faça os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264858 Nr: 16086-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdCSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Ribeiro Rodrigues - 

OAB:MT 23.557, Natasha Cynthia Candida Pereira - OAB:23329/O

 Processo 16086-61.2017.811.0004 - Código 264858

Vistos.

Oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, de forma 

sucessiva, informem se ainda há outras provas que pretendem produzir, 

devendo especifica-las e justifica-las, podendo o feito ser julgado no 

estado em que se encontra.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e faça os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290737 Nr: 13431-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Cirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PECC, Helena Capitani de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível
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Autos n 13431-82.2018 (290737)

Autor: Rubens Cirino.

Réu: Paula Eve Capitani Cirino.

Representante: Helena Capitani de Resende.

Vistos.

Trata-se de embargos de terceiros.

Narra o autor que nos autos de execução de alimentos de número 

1767-25.2016.811.0004 foi realizada a penhora de R$ 7.056,91 (sete mil e 

cinquenta e seis reais e noventa e um centavos).

Alega que a conta em que foi realizado o bloqueio lhe pertence, tendo o 

réu no processo de execução apenas a autorização para movimenta-la, 

diante da sua incapacidade de realizar tais atividades em decorrência de 

sua idade avançada, 93 (noventa e três) anos.

Por conseguinte, pugnou, em sede de tutela de urgência, pela suspensão 

do processo executivo e a liberação do valor bloqueado. No mérito, 

requereu a confirmação da liminar deferida com o consequente 

desbloqueio.

 Juntou documentos de fls. 13/20.

É o relatório.

De acordo com o artigo 674, CPC, quem, não sendo parte no processo 

sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, 

poderá pleitear pelo seu desfazimento ou sua inibição por meio de 

embargos de terceiro.

Na hipótese em comento, o embargante comprovou sua qualidade de 

terceiro, uma vez que há indícios que a titularidade da conta em que foi 

bloqueado os valores nos autos principais também é de sua propriedade.

No que toca ao pedido de suspensão, tem-se que é necessário a 

suficiente comprovação do domínio ou da posse para a suspensão da 

constrição realizada (art. 678, CPC).

Do presente, colhe-se indícios da titularidade do direito debatido o bastante 

a ensejar a suspensão dos autos, uma vez que a titularidade da conta em 

que foi bloqueado os valores consta também em nome do autor.

Contudo, a suspensão da execução traria graves danos a autora, uma 

vez que se trata de verbas de caráter alimentares.

 Portanto, a fim de melhor tutelar ambas as partes, deverá ser obstado 

apenas a transferência dos valores bloqueados para a parte autora da 

execução alimentícia.

De outro lado, quanto ao pedido de desbloqueio inaudita altera pars não 

merece guarida.

 Certo é que o Código de Processo Civil, a fim de tutelar direito que diante 

da demora poderia ensejar fato de difícil reparação, prevê a possibilidade 

da concessão in limine do pedido. Contudo, tais casos são exceção no 

ordenamento jurídico, uma vez que posterga o princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, não ficou demonstrado que a não concessão em sede de 

tutela de urgência acarretaria dano irreparável ao autor, uma vez que, há 

elementos demonstrando que há outros ativos em seu nome a fim de 

prover suas necessidades.

Assim, fortes nas razões acima exposta, recebo o presente embargos de 

terceiro para discussão.

Suspendo o bloqueio realizado nos autos do processo de número 

1767-25.2016, devendo o valor constrito permanecer na conta única.

 Cite-se a embargada para, querendo, contestar os embargos no prazo 

legal (art. 679 do CPC).

Translade cópia dessa decisão para o processo de execução acima 

citado.

Apensem-se os autos, a fim de que tramitem juntos, até o final desta lide.

Barra do Garças/MT, 30 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275001 Nr: 4087-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Lima de Oliveira - 

OAB:23713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 4087-77.2018.811.0004 - Código 275001

Vistos.

Oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

ainda há outras provas que pretendem produzir, devendo especifica-las e 

justifica-las, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195667 Nr: 921-42.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Adão Machado, Valdeci Adão 

Machado, Valdeli Adão Machado, Nelson Adão Machado, Maria Aparecida 

Adão Machado, Romilda Adão Machado, Santilla Adão Machado, Louracy 

Adão Machado, Edvirgem Adão Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 921-42.2015.811.0004 - Código 195667

Vistos.

Oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, de forma 

sucessiva, informem se ainda há outras provas que pretendem produzir, 

devendo especifica-las e justifica-las, podendo o feito ser julgado no 

estado em que se encontra.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e faça os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214309 Nr: 12043-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Vera Lúcia Carvalho Santos, Wellington 

Carvalho Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio José Cella, Adriana Carvalho dos Santos, 

Naiara Carvalho Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA SOARES MATOS - 

OAB:18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 Processo: 12043-52.2015.811.0004 Código 214309

Vistos.

INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) 

recolher a diligência do Sr(a). Oficial(a) de Justiça, no termos da certidão 

fls. 98, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, III do CPC.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286044 Nr: 10673-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenis de Abreu Alves Passos, Odally Vida Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Domingos Liberato Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 10673-33.2018.811.0004 CÓDIGO: 286044

Vistos.

Trata-se de inventário de bens deixados pelo falecido Domingos Liberato 

Alves, tendo como parte autora a filha Lenis de Abreu Alves Passos e seu 

cônjuge Odally Vida Passos.

Não obstante da parte autora alegar ser hipossuficiente financeiramente, 

não trouxe aos autos elementos a fim de comprovar tal alegação. Insta 

ressaltar que não existe nos autos qualquer informação precisando a 

profissão dos requerentes. Dessa forma a parte autora deverá, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, conforme preceitua o artigo 

321 do Código de Processo Civil, devendo recolher as custas e taxas 

judiciais no mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido; juntar 

comprovante de que o fez; ou ainda requer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271784 Nr: 2146-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS, MMSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:18.483/MT, Jerônimo Alberto de Carvalho Custódio - 

OAB:22.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 2146-92.2018.811.0004 Código 271784

Vistos.

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2019, 

às 10h00min (MT).

CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida do endereço constante na petição 

de fl. 30.

INTIME-SE a parte requerente.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185149 Nr: 6407-42.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLC, MCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJM, FGM, I-INdSS, CGdS, JGM, CdPdFdBB-P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inês Caldeira Pereira 

da Silva Murgel - OAB:64029/MG

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLAVIANO GOMES MARQUES, Cpf: 

62266594168, Rg: 3252047-3186318, Filiação: José Marques e Luzia 

Luiza Gomes Marques, data de nascimento: 13/02/1976, brasileiro(a), 

natural de Goiânia-GO, casado(a), comerciante, Telefone 62 9920-9610. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A primeira requerente manteve relacionamento 

amoroso com senhor José Marques, desde o ano de 2007 e acabou 

ficando grávida, ocasião em que começaram a manter relacionamento de 

união estável, tendo a filha do casal, MARYANA CARDOSO 

MARQUES,nascida aos 19/04/2008. O relacionamento perdurou até o 

falecimento do Sr. José Marques, em 23/12/2013. O de cujus, já com a 

saúde debilitada, antes do seus passamento, compareceru em cartório e 

fez lavrar a Escritura Pública de Declaração, onde fez constar que residia 

no endereço da parte autora e que possuiam uma filha, de nome 

MARYANA CARDOSO MARQUES. O casal, na constância da convivência, 

adquiriu dois imóveis e um veículo e 312 cabeças de gado. O imóvel objeto 

da matrícula n. 11.364 do CRI de Jussara-GO, não chegou a ser 

transferido para o nome do senhor José Marques, mas o vendedor 

outorgou-lhe procuração para que procedesse a transferencia. O imóvel 

objeto da matrícula n. 11.011, do CRI de Jussara-GO, também foi adquirido 

pelo senhor José Marques, mas o filho Flaviano Gomes Marques, 

aproveitando-se do estado em que se encontrava seu genitor e visando 

lesar direitos da autora, transferiu para o próprio nome o mencionado 

imóvel em 19/12/2013, ou seja, às vespéras do falecimento de seu pai. 

Assim, mencionado imóvel também faz parte do patrimônio deixado pelo de 

cujus. O veículo foi adquirido pelo senhor José Marques, mais seu filho 

Flaviano Gomes Marques, o registrou em seu nome. Prova que o veículo 

pertencia ao de cujus é a cópia do recibo, assinado por Flaviano, a fim de 

que seu pai pudesse transferir o veículo e regularizar a situação, o qual 

estava em nome do de cujus. O gado também foi vendido por FLAVIANO 

GOMES MARQUES sem autorização ou conhecimento do de cujus e o 

dinheiro não lhe foi repassado.

Despacho/Decisão: Processo nº  6407-42.2014 – Código 

185149Vistos.Trata-se de ação de reconhecimento de união estável pos 

mortem, combinado com declaração de direito à partilha de bens com 

pedido de pensão proposta porMaria de Lurdes Cardoso e Maryana 

Cardoso Marques, menor representada pela primeira requerente, em face 

do Espólio de José Marques e outros.Tendo em vista que os valores 

depositados nos autos são relativos à decisão que deferiu a liminar quanto 

ao pagamento da pensão em favor de Maryana Cardoso Marques e que, 

não obstante os argumentos vertidos a fls. 466/472, a decisão liminar e as 

subsequentes em relação ao pagamento do benefício encontram-se 

preclusas, defiro a expedição do alvará, com a consequente transferência 

dos valores vinculados aos autos, conforme requerido a fl. 453/454. Por 

outo lado, defiro a citação de Flaviano Gomes Marques por edital, que as 

inúmeras tentativas de citação foram infrutíferas.Intime-se pessoalmente a 

parte autora acerca da decisão.Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 

09 de agosto de 2018.Carlos Augusto FerrarJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Édina Margareth 

Ferreira Moraes, digitei.

Barra do Garças, 05 de outubro de 2018

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290765 Nr: 13451-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, fazer a 

requerente comparecer na Secretaria a fim de assinar e retirar o Termo de 

Guarda Provisória expedida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272236 Nr: 2450-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LWSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jimmy Costa Nascimento - 
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OAB:MT18.676

 Vistos.

 Depreque-se a audiência de apresentação, com o prazo de 60 dias, 

fazendo constar que fica deprecado também a concessão de remissão 

com advertência ou prestação de serviços, conforme o juízo de 

adequação diante do histórico do adolescente na cidade de Lucas do Rio 

Verde – MT.

Cumprido o ato, diga o Ministério Público e conclusos.

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162130 Nr: 3189-74.2012.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Paulo Porcel Ferdinandes, Solange 

Margarete Betassa Ferdinandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jorge da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

CLÓVIS BARROS MARQUES, OAB nº 3.579/MT, à devolver os presentes 

autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94569 Nr: 8360-17.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gilvanio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Bispo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN NEGRÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/PR 7209, NUBIA CARLA LUIZ MENDES - OAB:OAB/MG 

116134

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA, OAB nº 5.444/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77939 Nr: 1445-83.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Almeida do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:19.048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO, OAB nº 19.048/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96032 Nr: 948-98.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayane de Almeida Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emília Afonso de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Eromar Barbosa Belém - OAB:7003/MT

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA, OAB nº 5.444/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174797 Nr: 8300-05.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

CELSO MARTINS SPOHR, OAB nº 2.376/MT, à devolver os presentes 

autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269574 Nr: 723-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA, OAB nº 18.722/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276788 Nr: 5273-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA, OAB nº 18.722/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196901 Nr: 1768-44.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. Pereira do Nascimeto, Maria Divina 

Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA, OAB nº 18.722/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170305 Nr: 2634-23.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Carneiro Vale do Boi Carnes, Sandra Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante Comer Bem, Restaurante Comer 

Bem II, Noeli Barbosa Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

HALLEX SANDRO MINGOTI RÊGO, OAB nº 15.093/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245259 Nr: 2989-91.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscimeire Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devone Neres Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, PAULO HERNRIQUE MARQUES - OAB:20.607-A, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

CARLA VENTURINE ESTEVES, OAB nº 21.977/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204670 Nr: 6416-67.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Lima Sobrinho Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gricyella Alves Mendes Cogo - 

OAB:22506, Sebastião Mendes Moreira - OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA, OAB nº 18.722/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202039 Nr: 4962-52.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vainer Ormindo Peixoto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO, OAB nº 4.275/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186124 Nr: 7197-26.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Maria de Castro, Aparecida de Fatima Pereira da 

Silva Menezes, Alvaricio Normanha da Silva, Adão Gonçalves Coelho, 

Antonio Joaquim da Silva, Antonio Rodrigues de Oliveira, Claudionor Luis 

Freitas Dominguês, Brigida Pereira da Silva, Indalécio Aguiar Oliveira, 

Joaquina Angelica de Oliveira, Francisco Luiz de Assunção, Francisco 

Vitorino Rocha, Luiz Davi Barbosa, Maria de Fatima da Mata, Ronair 

Pessoa Magalhães, Walter Luiz Teixeira, Manoel Ferreira de Santana, 

Severino de Sousa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO, OAB nº 15.874/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241970 Nr: 674-90.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Lima Sobrinho Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA, OAB nº 18.722/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61885 Nr: 5004-19.2006.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVITA SILVA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 
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2.376, Jaime Rodrigues Netto - OAB:MT 6318, Moacir Jesus 

Barboza - OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do INSS - OAB:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

CELSO MARTINS SPOHR, OAB nº 2.376/MT, à devolver os presentes 

autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171200 Nr: 3834-65.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

HALLEX SANDRO MINGOTI RÊGO, OAB nº 15.093/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195627 Nr: 897-14.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

EDVALDO PEREIRA DA SILVA, OAB nº 12.552/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272695 Nr: 2766-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crispim da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

FABIANO XAVIER DA SILVA, OAB nº 13.521/MT, à devolver os presentes 

autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7745 Nr: 912-47.1996.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória Cabral 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALIRIO FATH-ME, Paulo de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:2.342-A/MT, JANAINA REZENDE MOREIRA LOPES - 

OAB:15008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AURÉLIO TEIXEIRA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 912-47.1996.811.0004, Protocolo 

7745, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82176 Nr: 5448-81.2008.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jenilson Bastos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia - Bradesco 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Fernando Garcia Barbosa - OAB:MT 17.134

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

440,97 (quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$303,21(trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 137,76(cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento 

e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF/CNPJ junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270858 Nr: 1564-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Maran Deliberali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DA SILVA 

MAGRI - OAB:265707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1564-92.2018.811.0004. (270858).

Embargante: Ronaldo Maran Deliberali.

Emabargado: Ministério Público de Barra do Garças-MT.

Vistos.

Tratam-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos em sede de AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de MARIA JOSÉ DE CARVALHO E OUTROS.

A demanda vem tramitando regularmente.

Recentemente, obtive conhecimento de que fora ingressada ação judicial 

em face da demandada Maria José de Carvalho (autos n. 

7168-34.2018.811.0004. Código Apolo n. 279919). Nela, o magistrado 
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Michel Lotfi Rocha Silva, para quem foi distribuída a referida ação, noticiou 

que sua esposa Gessyka Souza Rondon Rocha seria advogada da 

mencionada parte, fato confirmado pela causídica.

Embora o Ministério Público tenha se manifestado pela inexistência de 

impedimento deste subscritor, diante do fato de minha esposa a também 

advogada, Juliana Rossi Thomaz Ferrari, dividir espaço em imóvel com a 

colega Gessyka, naqueles autos foi declarado o impedimento legal, com a 

remessa dos autos ao substituto automático.

É o suficiente a relatar.

Por informação juntada aos autos n. 7168-34.2018.811.0004 tomei 

conhecimento de que Gessyka de Sousa Rondon Rocha tem em sua 

banca como cliente a senhora Maria José de Carvalho, embora não a 

represente nestes autos.

Assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções 

no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, 

funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como 

testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou 

membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer 

parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 

grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou 

companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 

até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de 

pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer 

das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha 

relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu 

cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por 

advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o 

defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já 

integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar 

impedimento do juiz.

§ 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de 

mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em 

seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele 

prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

Em passado recente a esposa deste magistrado, a advogada Juliana 

Rossi Thomaz Ferrari, passou a exercer a advocacia nesta cidade, 

dividindo espaço com a advogada Gessyka de Souza Rondon Rocha.

Embora desconheça a existência de sociedade entre as mencionadas 

advogadas, nos termos dos artigos 15 e seguintes da Lei 8.906/94, reputo 

que o prosseguimento na presidência do processo poderá viciar seu 

desenvolvimento, maculando a atividade jurisdicional e a credibilidade do 

Poder Judiciário.

 Não obstante os presentes autos tratem, especificamente, de embargos, 

estando, inclusive, em encadernação apartada, tem-se que 

acessoriamente estes acompanham a ação principal, qual seja, a Ação 

Civil Pública (código nº 206543) que ora tramita neste juízo. Isso porque se 

discute mesmo objeto processual, devendo este Juízo acautelar o 

processo irrestritamente, tendo em vista que ao se analisar os embargos 

opostos, inevitavelmente deverá se apreciar, ainda que a título de 

interpretação tão somente, a demanda coletiva supramencionada.

Pelo que sabe o subscritor, não há entre as profissionais mencionadas 

compartilhamento da carta de clientes ou de verbas honorárias, havendo 

somente o compartilhamento de espaço físico e repartição das despesas 

do lugar.

Ocorre que instituto do impedimento tutela a imparcialidade do Estado e do 

juízo colocados à disposição do jurisdicionado, emanando para dentro e 

para fora do processo. Para dentro, garantindo o desenvolvimento de um 

processo reto, livre de interferências de qualquer ordem, protegendo 

inclusive o juiz de qualquer pressão ou desvio na formação de sua 

convicção motivada. Para fora, garantindo aos jurisdicionados tutela 

incólume de indevidas interferências na resposta do Estado acerca de 

suas demandas.

A expressão “cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge” 

estampada no artigo 144, VIII, do Código de Processo Civil deve ser 

interpretada de maneira ampliativa, considerando as possíveis 

repercussões negativas ao interesse público em ver questionada a 

distribuição da justiça; ao Poder Judiciário em ter a sua parcialidade 

colocada em dúvida; às partes ao carecerem de segurança ao 

reclamarem a tutela do Estado; ao julgador ao ficar exposto ao ceticismo 

sobre a lisura de seu trabalho.

Sobre a garantia de imparcialidade do juiz, lembra Humberto Theodoro 

Júnior em seu Curso de Direito Processual Civil, volume I, 57ª edição. Rio 

de Janeiro, Forense, 2016:

É imprescindível à lisura e ao prestígio das decisões judiciais a inexistência 

da menor dúvida sobre os motivos de ordem pessoal que possam influir no 

ânimo do julgador. Não basta, outrossim, que o juiz, na sua consciência, 

sinta-se capaz de exercitar o seu ofício com a habitual imparcialidade. 

Faz-se necessário que não suscite em ninguém a dúvida de que motivos 

pessoais possam influir sobre o seu ânimo.

Assim, pelo exposto, nos termos do artigo 144, III, do Código de Processo 

Civil, de ofício, DECLARO-ME impedido para processar a presente 

demanda a partir deste momento.

 Remetam-se os autos ao substituto legal.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 03 de dezembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 294000 Nr: 15295-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Modulo Logistica e Transportes Ltda, Rener Aparecido 

Caixeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Mato Grosso, Rogério de Lacerda Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA 

LIMINAR, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, para o 

fim de determinar a imediata liberação das mercadorias apreendidas 

(conforme notas fiscais p. 31/35), melhor descritos no TAD de fls. 25/26. 

Expeça-se o respectivo mandado para cessação dos efeitos do ato 

impugnado até o deslinde da presente demanda. Fica consignado que a 

presente medida destina-se apenas e tão-somente à liberação das 

mercadorias descritas na fls. 31/35, não havendo qualquer suspensão do 

crédito tributário apurado ou que será apurado no tocante aos autos de 

apreensão.NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 

12.016/2009, art. 7º, inciso I). Após esse prazo, com ou sem as 

informações, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 

10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providencias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 94722 Nr: 8495-29.2009.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Pereira de Paula Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Araguaiana - MT, Isis 

Joana Rodrigues Cardozo, Valdivino Barbosa Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Moraes Dumbra - 

OAB:214256/SP, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338

 PROCESSO Nº 8495-29.2009.811.0004 – CÓDIGO Nº 94722

Vistos.
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Observa-se que houve nomeação da perita médica, em decisão de fls. 

390/391, bem como manifestação da nomeada, à fls. 395, informando a 

necessidade de se conhecer, previamente, os quesitos apresentados aos 

autos para em momento posterior revelar se aceita ou não a indicação 

exarada.

À fls. 398/399, a parte autora manifestou contrariedade à decisão de 

outrora, requerendo a destituição da perita nomeada para que fosse 

promovida eventual substituição. Ocorre que, em momento algum, a 

requerente justificou materialmente nos autos os motivos que ensejam tal 

pedido, de forma a permitir o mínimo lastro e embasamento que pudesse 

construir o convencimento deste Juízo, não podendo este invocar o poder 

jurisdicional, legalmente constituído, para que, de maneira discricionária, 

revogue ato anterior e destitua a médica do encargo concedido 

preteritamente em razão de mero descompasse de uma das partes com a 

profissional até então nomeada. Isto posto, não havendo fundamento 

suficiente que exponha razoabilidade objetiva no pleito, INDEFIRO o pedido 

de destituição da perita médica e de consequente substituição por outra 

(o).

 Ademais, tendo em vista que as partes já foram intimadas a apresentar os 

quesitos devidos e que a Fazenda Pública Municipal acostou aos autos 

petição descrevendo as indagações técnicas que entende necessárias ao 

deslinde do processo, INTIME-SE a perita nomeada retro para que, em 05 

(cinco) dias, anuncie se deseja realizar a perícia processual para a qual 

fora encarregada anteriormente.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos 

para deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 03 de dezembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206543 Nr: 7466-31.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias, A. Sandro de 

Azevedo e Cia Ltda, Geralmino Alves Rodrigues Neto, Celson José da 

Silva Sousa, Ailton Alves Teixeira, Adriano Sandro de Azevedo, Paulo 

Sérgio da Silva, Paulo César Raye de Aguiar, José Maria Alves Filho, 

Reinaldo Silva Correia, Maria José de Carvalho, João Rodrigues de Souza, 

Valdei Leite Guimarães, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Weliton Andrade 

da Silva, Júlio César Gomes dos Santos, Valdemir Benedito Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672, Daniela Cortes Schulze Machado - 

OAB:17315, Durval Ribeiro de Gouveia Júnior - OAB:MT 12.664, 

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - OAB:19.048, Izaias Mariano dos 

Santos Filho - OAB:5313-A, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 

15.076-A, PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - OAB:20607-A, Rafael 

Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101, SANDRO LUIS COSTA SAGGIN 

- OAB:5734, SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - OAB:16.653/MT

 Autos n. 7466-31.2015.811.0004. (206543).

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réus: Maria José de Carvalho e outros.

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE proposta 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MARIA JOSÉ DE CARVALHO E OUTROS.

A demanda vem tramitando regularmente.

Recentemente, obtive conhecimento que fora ajuizada ação em face da 

demandada Maria José de Carvalho (autos n. 7168-34.2018.811.0004. 

Código Apolo n. 279919). Nela, o magistrado Michel Lotfi Rocha Silva, para 

quem foi distribuída a ação, noticiou que sua esposa Gessyka Souza 

Rondon Rocha seria advogada da mencionada parte, fato confirmado pela 

causídica.

Embora o Ministério Público tenha se manifestado pela inexistência de 

impedimento deste subscritor, diante do fato de minha esposa a também 

advogada Juliana Rossi Thomaz Ferrari dividir espaço em imóvel com a 

colega Gessyka, naqueles autos foi declarado o impedimento legal, com a 

remessa dos autos ao substituto automático.

É o suficiente a relatar.

Por informação juntada aos autos n. 7168-34.2018.811.0004 tomei 

conhecimento de que Gessyka de Sousa Rondon Rocha tem em sua 

banca como cliente a senhora Maria José de Carvalho, embora não a 

represente nestes autos.

Assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções 

no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, 

funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como 

testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou 

membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer 

parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 

grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou 

companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 

até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de 

pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer 

das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha 

relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu 

cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por 

advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o 

defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já 

integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar 

impedimento do juiz.

§ 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de 

mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em 

seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele 

prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

Em passado recente a esposa deste magistrado, a advogada Juliana 

Rossi Thomaz Ferrari, passou a exercer a advocacia nesta cidade, 

dividindo espaço com a advogada Gessyka de Souza Rondon Rocha.

Embora desconheça a existência de sociedade entre as mencionadas 

advogadas, nos termos dos artigos 15 e seguintes da Lei 8.906/94, reputo 

que o prosseguimento na presidência do processo poderá viciar seu 

desenvolvimento, maculando a atividade jurisdicional e a credibilidade do 

Poder Judiciário.

 Pelo que sabe o subscritor, não há entre as profissionais mencionadas 

compartilhamento da carta de clientes ou de verbas honorárias, havendo 

somente o compartilhamento de espaço físico e repartição das despesas 

do lugar.

Ocorre que instituto do impedimento tutela a imparcialidade do Estado e do 

juízo colocados à disposição do jurisdicionado, emanando para dentro e 

para fora do processo. Para dentro, garantindo o desenvolvimento de um 

processo reto, livre de interferências de qualquer ordem, protegendo 

inclusive o juiz de qualquer pressão ou desvio na formação de sua 

convicção motivada. Para fora, garantindo aos jurisdicionados tutela 

incólume de indevidas interferências na resposta do Estado acerca de 

suas demandas.

A expressão “cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge” 

estampada no artigo 144, VIII, do Código de Processo Civil deve ser 

interpretada de maneira ampliativa, considerando as possíveis 

repercussões negativas ao interesse público em ver questionada a 

distribuição da justiça; ao Poder Judiciário em ter a sua parcialidade 

colocada em dúvida; às partes ao carecerem de segurança ao 

reclamarem a tutela do Estado; ao julgador ao ficar exposto ao ceticismo 

sobre a lisura de seu trabalho.

Sobre a garantia de imparcialidade do juiz, lembra Humberto Theodoro 

Júnior em seu Curso de Direito Processual Civil, volume I, 57ª edição. Rio 

de Janeiro, Forense, 2016:

É imprescindível à lisura e ao prestígio das decisões judiciais a inexistência 
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da menor dúvida sobre os motivos de ordem pessoal que possam influir no 

ânimo do julgador. Não basta, outrossim, que o juiz, na sua consciência, 

sinta-se capaz de exercitar o seu ofício com a habitual imparcialidade. 

Faz-se necessário que não suscite em ninguém a dúvida de que motivos 

pessoais possam influir sobre o seu ânimo.

Assim, pelo exposto, nos termos do artigo 144, III, do Código de Processo 

Civil, de ofício, DECLARO-ME impedido para processar a presente 

demanda a partir deste momento.

 Remetam-se os autos ao substituto legal.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 03 de dezembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192928 Nr: 12318-35.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Rocha Dutra, Estado de Mato 

Grosso, Município de Cuiabá - MT, UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VITOR MURATA 

COSTA - OAB:11219, Patricia Capeleiro - OAB:, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT

 Analisando os autos, postergo a analise do tópico acima citado, para 

após a realização de perícia médica, uma vez que é necessária a 

demonstração de conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço 

prestado do requerido Marcelo da Rocha Dutra.Ante a necessidade de 

perícia médica, e recusa do perito nomeado anteriormente, NOMEIO a 

empresa FORENSE LAB, e esta deverá indicar profissional médico para a 

realização da perícia, podendo a empresa ser encontrada na Avenida Dr. 

Hélio Ribeiro, n° 525, Bairro Alvorada, Ed. Helbor Dual Business Office & 

Corporate, sala 1405, na cidade de Cuiabá – MT. Deverá o perito indicado 

agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 06 (seis) 

meses da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar nos autos a fim de intimação das partes.O requerente deverá se 

apresentar para a perícia na data designada portando todos os seus 

exames.Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser 

devidamente justificada, sob pena das responsabilidades leais e 

administrativas.Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e 

vinte e cinco reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º 

da Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III 

do anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ 

(meia) o valor máximo.Os honorários do perito serão efetuados nos 

moldes da decisão de fls. 566/567.Faculto desde já, nos termos do artigo 

465, § 1º inciso I, II e III do Código de Processo Civil, às partes dentro de 

cinco (05) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos e apresentar quesitos.Fixo o 

prazo de 20 (vinte) dias, para a apresentação do laudo pericial, a contar 

da data da realização da perícia.Com a perícia nos autos abra vista as 

partes a fim de que se manifestem no prazo de 10 (dez).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167298 Nr: 10065-45.2012.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Leite Portilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

ANDERSON ADIEL POSTAL, OAB nº 11.844/MT, à devolver os presentes 

autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184953 Nr: 6247-17.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Cardoso Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FESP, QUALICORP ADM. E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pinesso 

Tironi - OAB:MS 16.311-B, RENATA SOUSA DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 24.308, Ticiana Scaravelli Freire - OAB:273.404/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) UNIMED FESP, para 

que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais remanecentes no importe de R$ 340,52 (trezentos e quarenta 

reais e cinquenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 151,61 

(cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), referente à 

custas, e R$ 188,91 (cento e oitenta e oito reais e noventa e um 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento 

e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279590 Nr: 6978-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mauro Cláudio da Silva, Valdeli Forte Ferreira, 

Valdecy Campos David, Felix Henrik Batista de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Aquino, Município de General 

Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO, OAB nº 15.027/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206180 Nr: 7261-02.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelvânia Ferreira dos Santos Belem Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

ANDREY DA SILVA CARVALHO, OAB nº 15.748/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216839 Nr: 955-80.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a da Comarca de Torixoréu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - OAB:MT 8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:OAB/MT 11.945-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio de 

Torixoréu - OAB:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO, OAB nº 15.027/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170891 Nr: 3407-68.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Rosa Milome

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, OAB nº 12.672/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193260 Nr: 12563-46.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Formula 1 Comércio de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO, OAB nº 13.314/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225005 Nr: 5901-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Formula 1 Comércio de Veículos Ltda, Valdete 

Victor de Moraes, Joarez Cardoso de Moraes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO, OAB nº 13.314/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287763 Nr: 11686-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT, Inês Moraes 

Mesquita Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

ANTONIO NUNES DE SOUZA FILHO, OAB nº 15.027/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 223719 Nr: 5098-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. Pinheiro de Sousa Me, Joao Luiz Pinheiro 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA ROSSI THOMAZ 

FERRARI - OAB:187602

 1.Cumpra-se integralmente as determinações de fl. 37.

2.Certifique-se se houve, ou não, declaração de impedimento ou de 

suspeição pelo magistrado Dr. Fernando da Fonseca Melo para atuar 

nestes autos, o que, em tese, justificaria a remessa destes autos à este 

magistrado subscritor.

3.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238273 Nr: 14993-97.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Intermunicipal de Saúde Região do Garças e 

Araguaia, Roberto Ângelo de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Cortes Schulze 

Machado - OAB:17315, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Muller Cabral de 

Araújo - OAB:21.101

 Vistos.

Primeiramente, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 134.

Após, intime-se pessoalmente a parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, regularizar a sua representação processual nos autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282743 Nr: 8733-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Rheinheimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRC M/T -CONSELHO REG. DE 

CONTABILIDADE DE M/T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO BRAZ 

SILVA - OAB:10.885 OAB/MT, TAÍSA ESTEVES MATSUBARA 

SANCHES - OAB:11.360 OAB/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

OAB:8163 OAB/MT

 PROCESSO Nº 8733-33.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 282743

Vistos.

Verificando os autos, tendo em vista que houve emenda da inicial, 

suprimindo a lacuna ora existente, identifico que os embargos preenchem 

os requisitos essenciais do art. 16 da Lei nº 6.830/80.

 Desta feita, tendo em vista que há na execução fiscal, processo principal 

a que se discute estes embargos, penhora online de valores da conta 

bancária do embargante, assegurando a execução, RECEBO a peça de 

defesa para maior discussão, concedendo o efeito suspensivo ora 

requerido na exordial, aplicando-se subsidiariamente a legislação 

processual civil (art. 1º da lei especial), conforme autoriza o art. 919, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

Isto posto, INTIME-SE o embargado para impugnar, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o alegado pelo embargante, conforme dispõe o art. 17 da LEF.

Considerando que, aparentemente, os embargos tratam-se de matéria de 

direito, com lastro probatório exclusivamente documental, sem produção 

de outras vias probantes, dispensa-se a designação de audiência de 

instrução, de acordo com o que permite o parágrafo único do art. 17 do 

mesmo diploma legal.

Findo o prazo de impugnação, havendo ou não manifestação, venham-me 

os autos conclusos para sentença.

Custas quitadas conforme comprovante acostado à fls. 60.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224233 Nr: 5427-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FESSP - Federação Sindical dos Servidores 

Públicos do Estado de Mato Grosso, CSPB - Confederação dos Servidores 

públicos do Brasil, Sintesbre Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Saúde de B.do Garças, Confederação dos Servidores 

e Funcionários Públicos das Fundações, Autarquias e Prefeituras 

Municipais do Estado de Mato Grosso - CSPM, O SINDICATO DOS 

MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO –

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Fonseca Barros - 

OAB:47.740-OAB/DF, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15127, 

Bruno José Ricci Boaventura - OAB:9.271-MT, Caroline de Sena 

Vieira Rosa - OAB:23.301-OAB/DF, Danielle de oliveira Xavier - 

OAB:24.623-OAB/DF, Giovanni José Osmir Bertazzoni - 

OAB:262.067-OAB/SP, Jairo Gehm - OAB:16.063, Mônica Chagas dos 

S a n t o s  -  O A B : 2 8 . 7 1 2 - O A B / D F ,  R o d n e y  T o r r a l b o  - 

OAB:118.891-OAB/SP, Tomás de Aquino Silveira Boaventura - 

OAB:3.565-B

 PROCESSO Nº 5427-27.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 224233

Vistos.

Intimado para se manifestar nos autos, o Município de Araguaiana juntou 

petição, à fls. 197/198, em que requer a homologação da desistência da 

causa, tendo em vista que com a reforma trabalhista aprovada, tornou-se 

perecida o objeto processual bem como a causa de pedir do feito, razão 

pela qual pede sua extinção.

Ocorre que como já houve manifestação da parte contrária nos autos, a 

legislação processual prevê o consentimento dos requeridos para tanto, 

nos termos do que prevê o art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil.

Considerando os pedidos de desistência colacionados aos autos, e a 

necessidade de concordância do polo passivo para a homologação deste 

Juízo, INTIMEM-SE os requeridos, para que manifestem, no prazo de 10 

(dez) dias, acerca do pedido do autor.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos 

para deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171989 Nr: 4810-72.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irismar Cordeiro da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Encerramento de Volume

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao item 2.3.8 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, encerro o volume nº I destes autos, com 

201 FLS.

Barra do Garças - MT, 6 de dezembro de 2018.

Edinalva Laurenço Pereira

EsCcrivão Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235074 Nr: 12804-49.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal de Mato 

Grosso-INSS - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA DECISÃO EM SÍNTESE TRANSCRITA: 

Nessa esteira, como perito NOMEIO o médico Dr. JOSÉ LUIZ LAURO, 

CRM/MT 1537, podendo ser encontrado na Rua Independência, nº 665, 

Centro, nesta urbe. 8.INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias 

(art. 465, §1º, CPC/2015).9.INTIME-SE o perito nomeado para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem como 

apresente sua proposta de honorários (Art. 465, §2º, CPC/2015).10.Em 

caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.11.No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos 

honorários, INTIME-SE a parte demandada, a fim de que no prazo de 05 

(cinco) dias deposite os valores relativos aos honorários, sob pena de 

preclusão.12.Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários 

periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos 

quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato o mais breve possível.13.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.14.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE vista às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.15.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 210459 Nr: 9822-96.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Nunes da Costa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 210459

1. Da análise da prisão

Às fls. 72/73, a Defesa do acusado Arlindo Nunes da Costa postula pela 

revogação de sua prisão preventiva aduzindo os seguintes argumentos: 

1) ausência dos pressupostos da prisão preventiva.

Em fls.77/78, o Ministério Público manifestou pelo deferimento do pedido de 

fls.72/73, uma vez que foi informado endereço atualizado do réu, o que 

ocasiona mudança na situação fática do réu e autoriza a revogação da 

prisão.

Detecta-se que a prisão do acusado foi motivada em razão da aplicação 

da lei penal.

Analisando os autos, verifico que o réu apresentou endereço em fl.76, por 

meio de sua convivente, correspondente a “ Rua A, nº 1584, Bairro 

Anchieta, Barra do Garças/MT”.

In casu, a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão se 

mostram suficientes e adequadas ao contexto dos autos.

Assim, acolho o pleito defensivo de fls.72/73, bem como o parecer 

ministerial de fls.77/78, e revogo a prisão preventiva do réu Arlindo Nunes 

da Costa, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, 

fixando-lhes as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 1) 

manutenção do endereço atualizado, e 2) comparecimento a todos os atos 

processuais.

 Expeça-se alvará de soltura com cláusula se por al.

 No ato do cumprimento do alvará de soltura o Oficial de Justiça deverá 

citar o acusado Arlindo Nunes da Costa, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, mediante defesa técnica ou Defensoria 

Pública, nos termos do art. 406, §3º, do CPP, cientificando-lhe que a não 

apresentação da resposta à acusação no prazo legal ser-lhe-á nomeado 

Defensor Público, nos termos do art. 408, do CPP.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Arquive-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 13.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 206622 Nr: 7513-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Efetuo juízo de retratação negativo mantendo a decisão de pronúncia 

de fls.110/114.

2.Devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 156992 Nr: 9287-12.2011.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos de Cód. 156992

Quanto ao teor do ofício de fl. 511, deixo de remeter os autos à Justiça 

Federal considerando que já houve a prolação de sentença nestes autos, 

inclusive, com trânsito em julgado. Inteligência das Súmulas 59 e 235, 

ambas do STJ.

Comunique-se ao respectivo juízo subscritor do ofício supramencionado.

Declaro os bens e valores relacionados nos itens 02, 03, 04 e 05, de fl. 

14, perdidos em favor da União.

 Comunique-se ao SENAD, nos termos do art. 63, § 4º, da Lei nº. 

11.343/06.

Destrua-se o objeto de fl. 39, bem como o objeto relacionado item 06, de fl. 

14.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04.12.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 210459 Nr: 9822-96.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Nunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 210459

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado Arlindo Nunes da Costa, nascido em 06.08.1973, filho de Arlindo 

Cândido da Costa e Maria Nunes da Costa, incurso, em tese, na figura 

típica do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP.

A denúncia foi recebida em 09.03.2017.

Frustradas as citações (fls.52 e 57), foi expedido mandado de prisão 

preventiva (fl.63), devidamente cumprido na Comarca de Canarana-MT 

(fl.67).

Ante o exposto:

a) Expeça-se carta precatória ao Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de 

Canarana-MT, com a seguinte finalidade: “a) proceder a citação do 

acusado Arlindo Nunes da Costa, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, mediante defesa técnica ou Defensoria Pública, 

nos termos do art. 396-A, do CPP, cientificando-lhe que a não 

apresentação da resposta à acusação no prazo legal ser-lhes-á nomeado 

Defensor Público, nos termos do art.396-A, §2, do CPP”.

 b) Cumpra-se.

Barra do Garças, 15.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186104 Nr: 7178-20.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), ALAN RODRIGUES 

VIEIRA para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 816,86 (oitocentos e dezesseis 

reais e oitenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 679,10 

(seiscentos e setenta e nove reais e dez centavos), referente à custas, e 

R$ 137,86 (cento e trinta e sete reais oitenta e seis centavos), referente a 

taxa, e o valor correspondente a R$ 246,71 (duzentos e quarenta e seis 

reais e setenta e um centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 287333 Nr: 11468-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Decisão

Autos de cód. 287333

1) Relatório

Trata-se de Ação Penal distribuída na 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças/MT, tendo como réu Daniel Aparecido Alves dos Santos, 

nascido em 12.10.1989, filho de Aparecida Alves dos Santos e Daniel 

Paulino dos Santos, incurso, em tese, no delito tipificado no art. 129, §9º, 

c/c art. 147, caput (por duas vezes), na forma do art. 69, ambos do CP, 

c/c art.5º, inciso III, c/c art. 7º, incisos I e II, ambos da Lei nº 11.340/06 ( 

em relação ao primeiro, segundo e terceiro fato), bem como no art. 121, 

§2º, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP, com as implicações da Lei nº 

8.072/90, c/c art. 147, caput, c/c art. 5º, inciso III, c/c art. 7º, inciso II, da 

Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69, do CP (em relação ao quarto e quinto 

fato), em desfavor da vítima Ana Julia Soares Silva.

A denúncia foi recebida em 10.10.2018 (fls.90/90-v).

O acusado Daniel Aparecido Alves dos Santos foi citado em 23.10.2018 

(fl.102), e apresentou resposta à acusação em fls.105/106.

2) Da análise da resposta

O acusado Daniel Aparecido Alves dos Santos, por intermédio de defesa 

técnica constituída, apresentou resposta à acusação em fl.105/106, 

reservando-se no direito de analisar o mérito em instrução peocessual.

 Não alegadas preliminares, questões de mérito (art. 397, do CPP), não é o 

caso de absolvição sumária.

3) Dispositivo

a) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10.01.2019 às 

13h30min;

b) Intimem-se;

c) Cumpra-se;

Barra do Garças, 04.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198946 Nr: 3083-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença Autos de cód. 198946 3. Dispositivo a) condenado o réu nas 

sanções do art. 121, caput, CP, em concurso material com o art. 12, Lei 

10.826/03, aplico-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses, de 

reclusão, em regime inicial fechado; b) Nego ao réu o direito de recorrer 

em liberdade; c) Forme-se executivo provisório de pena; d) Com o trânsito 

em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88), e 

forme-se Executivo de Pena definitivo; e) Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50 

e art. 98, CPC); f) Remeta-se a arma apreendida ao Exército (art. 25, Lei 

10.826/03); g) Devolvam-se os objetos descritos nos itens ‘04’ e ‘06’, do 

termo de apreensão de fl. 46; h) Publicação na forma do art. 493, CPP. 

Intimação neste ato. Registre-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 04.12.2018 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 284803 Nr: 9963-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula de Souza, Michael Robb Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 

14.736-A

 Em 05.12.2018, às 16hrs02min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela e o 

Advogado Rogério Nóbrega da Silva (OAB/MT- 14.736-A). Realizado o 

pregão, presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Carlos 

Roberto do Nascimento, Sebastião Tavares Roldão e Augusto Keirone 

Rosa da Silva. O Ministério Público insistiu na oitiva de Demilson de Paula 

Rodrigues. Após, o MM. Juiz decidiu: “1. Designo a oitiva de Demilson de 

Paula Rodrigues para o dia 12/12/2018 às 17:00h. 2. Sai a defesa técnica 

intimada.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que 

vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 283534 Nr: 9224-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Pereira dos Santos, Jheniffer Gomes 

Rocha, Rodrigo Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 05.12.2018, às 14hrs03min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, presentes os réus. Realizada a oitiva das testemunhas Pablo 

Rangel Guedes de Jesus, Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior, Caio 

Gabriel Timoteo de Oliveira Gomes, Weides Aleixo da Silva e Vancleiton de 

Paula e Silva. Os réus Leonardo Pereira dos Santos e Jheniffer Gomes 

Rocha permaneceram em silêncio. O Ministério Público em áudio requer a 

extinção de punibilidade do réu Rodrigo Marques de Oliveira, e requer a 

absolvição dos réus Leonardo Pereira dos Santos e Jheniffer Gomes 

Rocha. Após, o MM. Juiz sentenciou em áudio: “1. Declaro extinta a 

punibilidade de Rodrigo Marques de Oliveira. 2. Absolvo os réus Leonardo 

Pereira dos Santos e Jheniffer Gomes Rocha. 3. Expeça-se o alvará de 

soltura do réu Leonardo Pereira dos Santos. 4. Devolução dos objetos 

apreendidos dos itens 4 a 27 do termo de fl. 49 e 50. 5. Arquive-se.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 220783 Nr: 3285-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Rocha Matos, Maxmeliano de Sousa Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 Em 05.12.2018, às 13hrs44min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela e o 

Advogado Paulo Eduardo Aquino Dourado (OAB/MT-24.082). Realizado o 

pregão, presente o réu. O Ministério Público insiste na oitiva da testemunha 

Jadiel Costa Rodrigues. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Ante a ausência da 

testemunha Jadiel Costa Rodrigues, designo audiência de instrução para 

21.02.2019 às 13h30min. 2. Sai a defesa e os réus intimados.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 287224 Nr: 11377-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 287224 4) Dispositivo a) Recebo a denúncia de 

fls.01-C/01-E; b) Defiro o requerimento ministerial, referentes aos itens 1 e 

2 de fl.1-E. c) Oficie-se à Politec para que junte nestes autos em até 15 

(quinze) dias, os laudos de fl.61. d) Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05.12.2018 às 16h30min; e) Intimem-se; f) 

Cumpra-se; Barra do Garças, 10.10.2018 Augusta Prutchansky Martins 
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Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178860 Nr: 875-87.2014.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecir Pereira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o acusado, por meio de 

sua advogada, para apresentar contrarrazões, no prazo de 08(oito)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227113 Nr: 7108-32.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte réu, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 992,50 

(novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 815,13(oitocentos e quinze reais e treze centavos), 

referente à custas, e R$ 177,36(cento e setenta e sete reais e trinta e seis 

centatavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 246,71 

(duzentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF/CNPJ junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266815 Nr: 17240-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A

 Intimação do advogado do Réu, para no prazo de 48:00 ( quarenta e 

oito)horas, informar nos autos, o endereço do denunciado RODRIGO 

SMITH ROSA DA SILVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 280654 Nr: 7564-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira, 

Anderson Victor de Freitas da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado VICTOR 

HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA, dando-os como incurso na 

figura típica do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP (03 vezes), 

art. 180, caput, do mesmo códex, bem como no art. 12 e art. 16, parágrafo 

único, inciso I, ambos da Lei nº 10.826/03, e ANDERSON VICTOR DE 

FREITAS DA CRUZ, dando-o como incurso na figura típica do art. 157, §2º, 

inciso II e §2º-A, inciso I, do CP.Isto posto, passo a dosar a pena a 

ser-lhes aplicadas.(...)Por fim, oportunamente, após o trânsito em julgado 

da sentença:a) Expeçam-se Guias de Execução Definitiva;b) 

Comunique-se a suspensão dos direitos políticos dos réus (artigo 15, 

inciso III, da Constituição Federal) via Sistema INFODIP - Informações e 

D i r e i t o s  P o l í t i c o s ,  a c e s s í v e l  p e l o  s i t i o  e l e t r ô n i c o 

www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o art. 595, da 

CNGC.c) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, demais órgãos 

competentes, e ao Cartório Distribuidor fornecendo informações sobre a 

condenação do réu.Por fim, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.Barra do Garças/MT, 04 de dezembro de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 194465 Nr: 159-26.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Vistos.

Considerando que a audiência retro foi designada de maneira equivocada 

para o dia 16/12/2018 (Domingo), retifico a decisão de fl. 162, para 

consignar o dia 13/12/2018, às 16h30min para realização de audiência de 

continuação.

Expeçam-se as intimações necessárias.

Por fim, ciência ao Ministério Público e defesa.

 Barra do Garças/MT, 05 de dezembro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 95338 Nr: 242-18.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Messias de Souza, Cleibe José de 

Souza, Anízio Alves da Silva Neto, Orlam Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Valquiria Mortelaro de Oliveira - 

OAB:24.235/O

 Assim, REVOGO A PRISÃO de ANÍZIO ALVES DA SILVA, tendo em vista 

a falsa identidade e falsidade ideológica cometida por Antônio Marcos 

Rocha da Silva.Expeça-se alvará de soltura, devendo ser posto em 

liberdade caso não esteja preso por outro processo.Proceda-se com a 

baixa dos sistemas eletrônicos, bem como recolhimento dos mandados 

expedidos em desfavor de ANÍZIO ALVES DA SILVA. Retifico as decisões 

e sentença exaradas anteriormente nestes autos, para consignar ao invés 

de ANÍZIO ALVES DA SILVA seja consignado ANTÔNIO MARCOS ROCHA 

DA SILVA.Retifique-se o nome e qualificação na capa dos autos e sistema 

eletrônico, para constar ao invés de ANÍZIO ALVES DA SILVA passe a 

constar como Antônio Marcos Rocha da Silva, conforme qualificação 

contida no prontuário de fl. 535. Por fim, em prosseguimento, à fl. 530, foi 
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juntado aos autos Certidão de Óbito de Antônio Marcos Rocha da Silva, 

ressaindo do aludido documento a ocorrência do óbito em 30/12/2010. 

Assim, conforme comprovado, Antônio Marcos Rocha da Silva veio a óbito 

em 30/12/2018, o que constitui causa de extinção de punibilidade, nos 

termos do artigo 107, I do Código Penal.Assim, necessário se faz o 

reconhecimento, como de fato reconheço, da morte do réu ANTÔNIO 

MARCOS ROCHA DA SILVA e a consequente extinção de sua punibilidade 

quanto ao suposto crime praticado nesta aludida ação penal, nos termos 

do art. 107, I, do Código Penal.Apresente o Ministério Público as 

contrarrazões, conforme determinado, à fl. 469.Ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública.Barra do Garças/MT, 05 de dezembro de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 194465 Nr: 159-26.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Designo o dia 28/09/2018, às 12:30 horas, para a audiência de instrução 

e julgamento (horário/MT).Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) 

seu(sua)(s) defensor(a)(es), o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e 

as testemunhas arroladas pela acusação(...) Por fim, considerando que a 

defesa não apresentou rol de testemunhas, vez que somente 

comprometeu a trazer as testemunhas independente de intimação, sem 

declinar nomes e qualificação em contrariedade ao disposto no art. 396-A, 

do CPP, intime-se a defesa do réu para que informe, em 05 (cinco) dias, a 

devida qualificação das testemunhas em respeito ao princípio do 

contraditório, a fim de que seja possibilitada eventual contradita das 

testemunhas pela acusação, sob pena de indeferimento das 

oitivas.Requisite-se informações acerca do recambiamento do acusado à 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso e 

Cadeia Pública local.Não havendo sido recambiado, oficie-se, ainda, a 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso e 

Direção da Cadeia local, para adoção das providencias cabíveis para 

participação do réu na audiência supra, caso, ainda, não tenha sido 

recambiado para a Cadeia de Barra do Garças.Intimem-se. Cumpra-se com 

MÁXIMA URGÊNCIA por se tratar de réu preso.Ciência ao Ministério 

Público e Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 03 de 

setembro de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229240 Nr: 8581-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joziel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOZIEL DA SILVA, Rg: 7359278-0040, 

Filiação: Luiz Cezar da Silva e Daldeci Maria de Souza, data de 

nascimento: 08/05/1992, brasileiro(a), natural de Juina-MT, convivente, 

servente, Telefone 99210-0498/valdeci. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado pela pratica dos delitos 

descritos no art. 129,§9º e art. 147, caput, do código penal, na forma do 

art. 69, do mesmo dipolma legal , c/c art. 5º,III e art. 7º, I e II, sa Lei nº 

11.340/2006

Despacho: Autos n. 8581-53.2016.811.0004 – Cód.: 229240Vistos, em 

correição.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os 

requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 396, 

caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse 

a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 24 de setembro de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 06 de dezembro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243211 Nr: 1522-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruiter Aparecido Ramos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUITER APARECIDO RAMOS 

GUIMARÃES, Cpf: 92765874115, Rg: 3564899-9084126, Filiação: Santilia 

Pereira Ramos e Wilmar Guimarães Rocha, data de nascimento: 

12/02/1979, brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, casado(a), corretor de 

fazendas/comerciário, Telefone 64 9972-2933. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado incurso na figura típica 

capitulada no art. 306 c/c art 298, inc. I ambos do Código Trânsito 

Brasileiro

Despacho: Autos n. 1522-77.2017.811.0004 – Cód.: 243211Vistos, em 

correição.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os 

requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 396, 

caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse 

a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 24 de setembro de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 06 de dezembro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215299 Nr: 53-30.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio da Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIO DA SILVA CARDOSO, Cpf: 

82342067100, Rg: 3.785.255, Filiação: Messias Adriano Cardoso e 

Gracinda Florinda Cardoso, data de nascimento: 11/03/1971, brasileiro(a), 

casado(a), pecuarista, Telefone 9933-5146. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado no art.180, caput, do código 

Penal

Despacho: Autos n. 53-30.2016.811.0004 – Cód.: 215299Vistos, em 

correição.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os 

requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 396, 

caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse 

a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 24 de setembro de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 06 de dezembro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232919 Nr: 11149-42.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregorio Warinatse Abhoodi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GREGORIO WARINATSE ABHOODI, Cpf: 

52206475120, Rg: 2820632-0, Filiação: Humberto Abhoodi e de Laura 

Re'eani Tserewaruwe, data de nascimento: 02/01/1975, brasileiro(a), 

natural de General Carneiro-MT, solteiro(a), indígina/frentista, Telefone 

9957-3640. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado está incurso na figura típica capitulada no 

art. 306 c/c art. 298, inc. III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Vistos em correição.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

(CPP, art. 396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 06 de dezembro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217602 Nr: 1393-09.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney de Souza Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNEY DE SOUZA PIMENTA, Cpf: 

96376961134, Rg: 00106415, Filiação: Hélio Alves Pimenta e de Maria 

Auxiliadora Dias de Souza, data de nascimento: 31/08/1981, brasileiro(a), 

natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), eletricista/serv.gerais, Telefone 

99997-9064. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado está incurso no art. 155, caput, do código 

Penal

Despacho: Vistos em correição.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

(CPP, art. 396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 06 de dezembro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230210 Nr: 9228-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson Carlos Santos Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WEMERSON CARLOS SANTOS ARAUJO, 

Cpf: 69556857168, Rg: 300852033376, Filiação: Maria Cassimireo Santos 

Araujo e João Eustáqui de Araujo, data de nascimento: 28/07/1981, 

brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, solteiro(a), mototaxista/roçador de 

pasto, Telefone 99900-0012. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado esta incurso no art. 306 c/c art. 298, inc. I, 

ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Vistos em correiçãoDefiro a cota ministerial retro.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

(CPP, art. 396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 06 de dezembro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 23 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DAIANY MOURA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 374,80, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001977-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DAIANY MOURA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 374,80, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 140,59, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 140,59, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 
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negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE EDUARDO M. DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para apresentar contrarrazões aos 

Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001347-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLAS PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte executada Wallas 

Pereira dos Santos, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento referente a condenação (multa de 

dois por cento (2%) do valor da causa em decorrência da Litigância de 

má-fé), correspondente ao valor de R$ 299,22 (duzentos e noventa e 

nove reais e vinte e dois centavos), em favor da exequente, sob pena de 

aplicação das multas do artigo 523 do CPC. Rodrigo Adriano Demétrio 

(assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002000-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA GONCALVES BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA ALMEIDA XAVIER LUZ (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 13:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001211-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLEIA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte executada Cirleia 

da Silva Santos, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento referente a condenação (multa de dois 

por cento (2%) do valor da causa em decorrência da Litigância de má-fé), 

correspondente ao valor de R$ 291,29 (duzentos e vinte e um reais e vinte 

e nove centavos), em favor da exequente, sob pena de aplicação das 

multas do artigo 523 do CPC. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002100-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ARCANJO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONYCA CASTRO NUNES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 30/01/2019 Hora: 16:40/MT (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001992-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO D PAULA MATOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 12:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001999-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DUQUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 13:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002003-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA MORENO COSSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIA RIBEIRO SANTANA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 14:00/MT (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002004-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA MORENO COSSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH ARAUJO DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 14:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002005-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA MORENO COSSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IREMAR BARROS MARTINS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 
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da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 14:40 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002006-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA MORENO COSSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN CAMPOLONGO ROCHA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 15:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011274-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY MERCEDES JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY MESQUITA MORAES NAVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA MORENO COSSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BARROS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 15:20/ (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002008-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA MORENO COSSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA CRUZ MOREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 15:40 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA MORENO COSSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAFAELA SILVA GONCALVES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 16:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA MORENO COSSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE SILVA LUZ (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 16:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA MORENO COSSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IAGO FERNANDO RIBEIRO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 17:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA MORENO COSSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLORRANIA BARROS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 17:20/MT (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL VEIGA MONTEIRO 02930758163 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

no prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito (juntando os cálculos atualizados para a execução da 

sentença), haja vista o trânsito em julgado do acórdão da Turma Recursal 

confirmando a sentença procedente nos autos, sob pena de remessa dos 

autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011138-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA DE MOURA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 187,40 (Cento e oitenta e sete reais e quarenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GONCALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente à taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar 

diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet o link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002011-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA MORENO COSSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER BARROS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 16:40/MT (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFFER DIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 187,40 (Cento e oitenta e sete reais e quarenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA ALVES SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,59 (Cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SANTIAGO DE MEDEIROS ODILON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 187,40 (Cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002014-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA ANGELA MORENO COSSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOPES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 23/01/2019 Hora: 17:40 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDERSON ALBUQUERQUE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,59 (Cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010932-91.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOSNILDA NILO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0005266A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS OAB - MT0004263A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 189,88 (Cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002017-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANEI NETO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 25/01/2019 Hora: 12:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011218-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MOREIRA HELRIGH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º 

da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UISLEI RIBEIRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 25/01/2019 Hora: 14:00/MT (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002019-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR SOUSA VILELA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 25/01/2019 Hora: 13:0 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UISLEI RIBEIRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 25/01/2019 Hora: 14:20/MT , (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-79.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARQUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte executada Cláudia 

Marques Ferreira, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento referente a condenação (multa de 

dois por cento (2%) do valor da causa em decorrência da Litigância de 

má-fé), em favor da exequente, sob pena de aplicação das multas do 

artigo 523 do CPC. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001427-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAIXAO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte executada, por 

meio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento referente a condenação (multa de dois por cento 

(2%) do valor da causa em decorrência da Litigância de má-fé), 

correspondente ao valor de R$ 216,87 (duzentos e dezesseis reais e 

oitenta e sete centavos), em favor da exequente, sob pena de aplicação 

das multas do artigo 523 do CPC. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANCLEITON DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 25/01/2019 Hora: 14:40 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001695-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MOREIRA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte executada Daniela 

Moreira Santos, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento referente a condenação (multa de dois 

por cento (2%) do valor da causa em decorrência da Litigância de má-fé), 

correspondente ao valor de R$ 218,44 (duzentos e dezoito reais e 

quarenta e quatro centavos), em favor da exequente, sob pena de 

aplicação das multas do artigo 523 do CPC. Rodrigo Adriano Demétrio 

(assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002025-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HANNA APARECIDA GOMES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 25/01/2019 Hora: 15:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002038-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANY PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 28/01/2019 Hora: 12:40 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON BRAIA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogado(a), para no 

prazo de 05(cinco) dias informar os endereços das executadas, 

informando avisar a secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002045-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 28/01/2019 Hora: 14:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011550-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 144,80 (Cento e quarenta e quatro reais e oitenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa
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xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010403-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SD PM SILVA MENDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAIRSON TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte executada Ivairson 

Torres, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento referente a condenação (multa de dois por 

cento (2%) do valor da causa em decorrência da Litigância de má-fé), 

correspondente ao valor de R$ 855,74 (oitocentos e cinquenta e cinco 

reais e setenta e quatro centavos), em favor da exequente, sob pena de 

aplicação das multas do artigo 523 do CPC. Rodrigo Adriano Demétrio 

(assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002046-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 28/01/2019 Hora: 14:40 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276535 Nr: 5117-50.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977

 Intimação do Advogado(a) do Autor do Fato para devolução dos autos em 

cartório, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, além da realização de 

Busca e Apreensão, nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 283208 Nr: 9010-49.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dara Stefany Pereira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:12.203-A

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetuado entre as partes, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, 

com fulcro no artigo 74, da mesma lei. Assim, ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, em virtude da composição civil, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO. Sem 

custas. Ciente. Presentes intimados. Publicada em audiência. Registre-se. 

Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 276055 Nr: 4775-39.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Bernardes de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:5672 - B

 SENTENÇA

Código: 276055

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência que versa sobre a 

prática, pelo autor do fato Moisés Bernardes de Paula, do crime de dano 

(art. 163 do CP), contra Joana Francisca de Souza Belem e João Carlos 

Jajá Sousa Abreu, fatos ocorridos em 31.03.2018.

1. Inicialmente, versando sobre a prática do crime de dano, é sabido que 

para iniciar-se uma ação penal privada é imprescindível que ocorra o 

ajuizamento da queixa-crime no período 06 (seis) meses a contar da data 

em que o legitimado tomou conhecimento da pessoa do suposto autor do 

fato. Ocorre que, o delito em voga foi praticado em 31.03.2018 e até o 

presente momento não foi ofertada a inicial acusatória, resultando na 

consequente decadência do fato típico em apreço.

 2. Isto posto e observando o art. 38 com arrimo no art. 61 ambos do 

Código de Processo Penal aliado ao art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, 

extinta a punibilidade do fato sub judice com fulcro na inteligência extraída 

do art. 107, inciso IV, do Código Penal, não implicando este decisum em 

obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos 

em apreço (art. 67, II, do CPP).

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 5. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 264702 Nr: 15985-24.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley - OAB:

 SENTENÇA

Cód.: 264702

Vistos, etc.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu a transação penal a ela 

imposta, razão pela qual, DECLARO, com arrimo no artigo 84, Parágrafo 

Único da Lei 9.099/1995 extinta a punibilidade do fato sub judice, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).
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4. Ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

10.

 Barra do Garças-MT, 25 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 175625 Nr: 9360-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises de Oliveira, Delmo Pimentel, Divino 

Pereira dos Santos, José Antonio Leite Carrijo, Fabio Tanoca Souza de 

Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Silva 

Barbosa - OAB:18.605, Carlos Henrique do Carmo Silva - 

OAB:27.832/GO, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, João Paulo Sousa Ribeiro - OAB:MT 15.816

 DESPACHO

Código: 175625

Vistos, etc.

1. Diante da cota ministerial situada em fl. 127, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 2019, cuja realização 

será às 17h00min/MT, devendo a secretaria proceder à intimação das 

partes, bem como das testemunhas arroladas.

2. Intime-se mediante ofício as testemunhas que exerçam função pública.

3. Expeça-se o necessário.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 23 de novembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 284567 Nr: 9821-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Nilsimar da Silva Reis Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiane Gomes Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Pedro Duarte de 

Moraes - OAB:22768/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA

Código: 284567

 Vistos, etc.

1. Trata-se de queixa-crime proposta por Nilsimar da Silva Reis Silveira, em 

desfavor da querelada Josiane Gomes Gonzaga, pela suposta prática do 

crime de difamação (art. 139 do CP), fato ocorrido em 15.02.2018.

2. Compulsando os autos, verifico que os causídicos que subscreveram a 

queixa-crime encartada aos autos, não possuem mandato judicial com 

poderes especiais, estando em descompasso com o determinado no artigo 

44, do CPP, pressuposto processual para o exercício da ação, o que por 

consectário implica no indeferimento da inicial em apreço. De bom alvitre 

registrar que seria lícito a querelante, promover a qualquer tempo a 

regularização do faltante instrumento de mandato judicial, considerado o 

que dispõe o art. 568 do CPP.

3. Contudo tal medida somente seria possível se a omissão em referência 

pudesse ser suprida dentro do prazo decadencial definido em lei (CP, art. 

103), consoante adverte DAMÁSIO E. DE JESUS (“Código de Processo 

Penal Anotado”, p. 86, 24ª ed., 2010, Saraiva), com fundamento em diretriz 

firmada pela jurisprudência dos Tribunais (RT 432/285 – RT 514/334 – RT 

539/322 – RT 544/380 – RT 545/378), nesse sentido já se posicionou o 

Supremo Tribunal Federal:

“(...) CRIME CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. INSTRUMENTO DE 

MANDATO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 44 DO CPP. 

IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO PRAZO 

DECADENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL.

- A ação penal privada, para ser validamente ajuizada, depende, dentre 

outros requisitos essenciais, da estrita observância, por parte do 

querelante, da formalidade imposta pelo art. 44 do CPP, que exige 

constem, da procuração, a indicação do nome do querelado e a menção 

expressa ao fato criminoso, bastando, para tanto, quanto a esta 

exigência, que o instrumento de mandato judicial contenha, ao menos, 

referência individualizadora do evento delituoso (RT 729/463), 

mostrando-se dispensável, em conseqüência – consoante diretriz 

prevalecente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RT 605/384 – 

RT 631/384) –, a descrição minuciosa ou a menção pormenorizada do 

fato. Doutrina. Precedentes.

- A mera outorga de mandato com a cláusula ‘ad judicia’ – tendo-se 

presente o que dispõe o art. 44 do CPP (que exige poderes especiais) – 

desatende as finalidades impostas por essa norma legal.

Embora supríveis as omissões (CPP, art. 568), a regularização do 

instrumento de mandato judicial somente poderá ocorrer se ainda não 

consumada a decadência do direito de queixa (RT 609/444), pois, 

decorrido, in albis, o prazo decadencial, sem a correção do vício 

apontado, impor-se-á o reconhecimento da extinção da punibilidade do 

querelado. Precedentes.”

(Inq 1418, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 31/10/2001, 

publicado em DJ 08/11/2001 PP-00007).

 4. Não sendo diferente o entendimento da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - QUEIXA CRIME - NECESSIDADE DE 

PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44 

DO CPP - NÃO SANEAMENTO DENTRO DO PRAZO DE DECADÊNCIA - 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO PORÉM NÃO 

PROVIDO. Para o ajuizamento de queixa-crime, perante a Justiça 

Especializada ou Comum, é necessária a apresentação de procuração 

com os poderes específicos para o advogado, com a narrativa do delito 

que se reclama, nos moldes delineados no artigo 44 do CPP. É 

perfeitamente possível sanar a omissão, desde que atendido o prazo de 

decadência dos 06 (seis) meses, de acordo com o artigo 38 do CPP e 

demais entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, o que não se 

observou no presente feito. Recurso conhecido e improvido.

(AC 345/2014, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014)

5. O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou,

 “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A HONRA. 

QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE MANDATO. 

DECADÊNCIA.

I - Tópicos não exteriorizados no acórdão atacado desmerecem exame 

por ausência do oportuno prequestionamento (Súmulas n.º 282 e 256 - 

STF).

II - A falha na representação processual do querelante pode ser sanada a 

qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial. In casu, 

verifica-se que o instrumento procuratório, sequer foi juntado aos autos.

Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido”.

(REsp 531.876/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 

em 16/12/2003, DJ 31/05/2004, p. 349). (original sem negrito).

 6. Isto posto, não estando a vestibular em conformidade com o art. 44 do 

CPP, ante a ausência de procuração com poderes especiais, sendo este 

pressuposto processual para o exercício da ação penal privada em 

comento REJEITO a presente inicial, o que faço com esteio no art. 395, 

inciso II do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 92 da Lei 

9.099/1995.

 7. Por outro lado, é cediço no que tange o prazo decadencial inerente de 

06 meses às ações penais de iniciativa privada. Com efeito, torna-se curial 

ressaltar a data do acontecimento, tendo este se dado em 15.02.2018, 

ocorrendo que, até o presente momento não foi demonstrada a 

regularização da procuração em consonância com o art. 44 do código 

processualista penal, implicando em conformidade com o ordenamento 

jurídico o reconhecimento da extinção da punibilidade da querelada em 

voga. Nestas razões, acolho a cota ministerial encartada nos autos e 

DECLARO com esteio no intelecto retirado do art. 107, IV do Código Penal 

c/c art. 38 do Código Processual Penal c/c art. 92 da Lei 9.099/95 extinta a 

punibilidade da autora do fato Josiane Gomes Gonzaga.

8. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.
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 9. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

 10. Expeça-se o necessário.

11. Intime-se.

12. Registre-se.

13. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006163-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. S. E. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006163-85.2017.8.11.0006 AUTOR: CREILSON DE CARVALHO ORTEGA 

RÉU: PATRICIA DA SILVA E SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação Negatória 

de Paternidade c/c Retificação de Registro Civil proposta por Creilson de 

Carvalho Ortega em desfavor de Clarice Vitória da Silva Ortega, 

representada por sua genitora Patrícia da Silva e Silva, todos devidamente 

qualificados. Narra o requerente, em síntese, que manteve relacionamento 

amoroso com a representante da requerida, cuja paternidade fora lhe 

atribuída. Narra, ainda, que a paternidade fora reconhecida mediante vício 

de consentimento e que após a realização de exame de DNA constatou-se 

que o requerente não é pai biológico da requerida, razão pela qual requer 

a retificação do registro civil. Recebida a inicial e a parte requerida foi 

devidamente citada e intimada para comparecer à audiência de conciliação 

e mediação. Realizada audiência no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania na data de 07 de fevereiro de 2018, a representante 

da requerida reconheceu os pedidos formulados na inicial ante o resultado 

do exame de DNA acostado aos autos que constatou-se a exclusão da 

paternidade do requerente. É o relatório. Decido. Tendo em vista que o 

exame acostado aos autos atestou que o Sr. Creilson de Carvalho Ortega 

não é pai da Requerida Clarice Vitória da Silva Ortega, e considerando 

ainda a manifestação do Ministério Público (ID 11929955), entendo que a 

procedência do presente feito é medida que se impõe. Contudo, por se 

tratar de direito indisponível, necessário se faz a demonstração do valor 

da prova que, no presente caso, é considerada incontestável, ou seja, o 

referido exame de DNA. Sobre a matéria, recorro ao magistério de J. M. 

Leoni Lopes de Oliveira: “A prova pericial tomou grande importância após 

o DNA, visto que este exame tem condições de afirmar a paternidade, não 

só excluir a paternidade, como o simples exame hematológico”. Continua, 

citando o Prof. Dr. Sérgio D. J. Pena: “‘...Os testes de paternidade pelo 

exame de DNA, introduzidos no Brasil em 1988, pelo Núcleo de Genética 

Médica de Minas Gerais, vêm preencher essa necessidade, pois permitem 

tanto a exclusão quanto a inclusão da paternidade com confiabilidade 

superior a 99,999%’” (in “A Nova Lei de Investigação de Paternidade”, 

2000, 5ª ed., Ed. Lumen Juris, pág. 184). Assim, diante de toda a 

confiabilidade depositada pela Medicina Genética, e sendo certo que o 

resultado do exame de DNA confirmou nos autos a exclusão de 

paternidade do Requerente sobre a Requerida, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. Diante do exposto, e considerando o que mais dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e homologo a desistência 

do prazo recursal. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil do município de 

Figueirópolis D’Oeste/MT para que se proceda ao necessário quanto à 

exclusão do nome do Requerente como pai da Requerida Clarice Vitória da 

Silva Ortega, bem como de seus avós paternos, em seu assento, a qual 

passará a se chamar Clarice Vitória da Silva. Sem custas. Intimem-se. Em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cáceres, 06 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003719-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE OAB - MT0008321A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para intimar o 

advogado da parte autora manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça ID. 15949440. Cáceres, 6 de dezembro de 2018. JACKLINE 

MARCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002473-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. F. D. R. M. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. H. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - 010.974.001-74 

(PROCURADOR)

 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso 3ª Promotoria de Justiça Cível 

d e  C á c e r e s 

____________________________________________________________

____________ Autos: 1002473-14.2018.8.11.0006 - PJE - Primeira Vara 

Cível Ação Revisional de Alimentos Consensual Requerente: Lucas 

Eduardo França da Rocha Medrado Tavares Requerente: Ana Beatriz 

Hasse Tavares Representante da requerente: Fernanda Hasse Silva 

Manifestação do Ministério Público Meritíssima Juíza, O Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, através de sua agente signatária, 

manifesta-se estar ciente quanto a sentença de ID 15071862. Cáceres – 

MT, 29 de outubro de 2018. Taiana Castrillon Dionello Promotora de Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005902-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. F. E. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005902-86.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ELIANA DE FATIMA 

EVANGELISTA RÉU: SERGIO BARBOZA JUNIOR Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que não consta dos autos os 

documentos pessoais do exequente e de sua representante estão 

ilegíveis. Dessa maneira, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos os documentos 

supramencionados legíveis, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 11 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos
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 Cod. Proc.: 187034 Nr: 6369-87.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDLAINE APARECIDA SOARES 

NEVES - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente através de advogado constituido para que 

informe o endereço atualizado do executado, no prazo de 10 (dez) dias, 

bem como para que apresente cálculo atualizado do débito.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos para analise do pedido de prisão civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 243335 Nr: 10181-35.2018.811.0006

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16024 MT, PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA - 

OAB:17091/B

 Vistos etc.

A Defesa formulou pedido de revogação da internação provisória, sob o 

argumento de que o adolescente trabalha com o pai e não responde a 

outros procedimentos (fls. 53/65).

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (fls. 66/67).

Nesta oportunidade, procedeu-se à oitiva do adolescente, que confessou 

a prática de um dos atos infracionais narrados na representação e se 

mostrou arrependido.

Entendo que, por ora, inexistem nos autos elementos suficientes para 

demonstrar a possibilidade da revogação da decisão que decretou a 

internação provisória do adolescente (fls. 40/42).

Portanto, por ora, indefiro o pedido, tendo em vista a manutenção dos 

fundamentos da decretação da internação do adolescente.

Designo audiência de continuação para o dia 13 de dezembro de 2018, às 

14h00min.

Sai a defesa intimada para apresentar defesa preliminar, no prazo de 03 

(três) dias, devendo eventuais testemunhas comparecerem independente 

de intimação.

Intimem-se e requisitem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público.

Expeça-se o necessário.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7609 Nr: 3234-87.2003.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DE CÁSSIA GREEN BRUNERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO (ROBERTO GREEN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSE DA COSTA - 

OAB:8734, IRIMAR DELBONI FILHO - OAB:246.292 OAB/SP, JOSÉ 

RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, LEANDRO IVAN BERNARDO - 

OAB:189.282-SP, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B, 

VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES - OAB:307832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação de fls. 424 item II, certifico que em 

consulta ao sistema Siscondj não foi localizado nenhum deposito para 

estes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50339 Nr: 26-90.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado ANTÔNIO CARLOS CARVALHO FARIA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno doa autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218084 Nr: 5632-16.2017.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DE SALLES GRAÇA, LUIZ ALFREDO FONTES 

DE SALLES GRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES 

GRAÇA - OAB:22.006/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) d (as) 

parte (s) autora para querendo apresentar impugnação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84976 Nr: 553-37.2009.811.0006

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRHISTINNE DE LIMA VIEGAS 

COLLÉGIO ALVES - OAB:5.793 OAB/MT, LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR 

- OAB:7400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO - OAB:12.584 MT, CARLOS ALT JUNIOR - OAB:5.005

 Certifico que intimo a advogada AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno doa autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16085 Nr: 240-04.1994.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MARTA VIEIRA RODRIGUES RANZULLA, 

MILTON DENIZART DORADO RODRIGUES, ROSA MARIA DE MORAES 

RODRIGUES, ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE INÁCIO DORADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT, José Olivã de Santana - OAB:13109, JOSÉ ROBLES 

VARGAS O RODRIGUES - OAB:5.605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBLES VARGAS O 

RODRIGUES - OAB:5.605

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que as intimações ao 

inventariante estão sendo feitas em nome do Sr. Enio Dorado Rodrigues 

(fl. 355), entretanto, este não foi nomeado nos autos para o encargo, 

sendo que a ultima nomeação se deu às fls. 204/206, à Sra. Simone Marta 

Vieira Rodrigues Ranzulla.

Desse modo, a fim de sanar as irregularidades no feito, revogo 

parcialmente a decisão de fls. 331, para determinar que seja intimada a 

inventariante Simone, através de seu advogado e pessoalmente, para dar 

cumprimento integral da decisão de fls. 278/279, no prazo de 20 (vinte) 

dias, sob pena de remoção do encargo.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 231628 Nr: 2194-45.2018.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON GALONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE APARECIDA BARBOSA 

DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, haja vista a documentação apresentada, que 

demonstra a procedência do pedido, DEFIRO O PEDIDO INICIAL, para o fim 

de conceder Alvará Judicial determinando ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta cidade a transmissão ao requerente do imóvel urbano “Lote 

06, quadra 21, do loteamento São José”, matrícula nº 27.009, conforme 

indicado na exordial, adquirido mediante a celebração do Contrato de 

Compra e Venda, nesta cidade e comarca de Cáceres, procedendo-se 

ainda com a devida escrituração do ato.Expeça-se o competente alvará de 

autorização, sem prejuízo das demais exigências a ser feita pelo Cartório 

de Registro de Imóveis.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154571 Nr: 2000-21.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos etc.

Intime-se, pela última vez, a inventariante, via advogado constituído e 

pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste interesse no 

prosseguimento do feito, acostando aos autos as certidões negativas de 

débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, bem como comprovante de quitação do ITCD ou isenção e 

matrícula do imóvel descrito nos autos, sob pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 146981 Nr: 5252-66.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNY KAROLINA CORREIA MORINIGA, 

LUCIANA CORREA BERALDO, APARECIDA NEUZA CEBALHO, EDNEIA 

BATISTA ROSA, BRUNO LUIDI CEBALHO MORINIGA, KETIWY GALBIATI 

ROSA MORINIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Rejane Lemes da 

Silva contra a sentença proferida às fls. 140/144, alegando que este juízo 

foi levado a erro de fato baseado em falsa premissa, levando a julgar o 

feito improcedente baseando-se na existência de impedimento, sem, 

contudo aponta-lo explicitamente, o que configurou a obscuridade.

É o necessário. DECIDO.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

 É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo, se existente omissão na decisão sobre questão debatida nos 

autos ou devidamente demonstrada a contradição e o manifesto equívoco 

do julgador, o que não aconteceu nesse caso específico da decisão ora 

questionada.

No caso em tela, verifico que a decisão objurgada está devidamente 

fundamentada e clara, tratando-se, os argumentos apresentados pelo 

Embargante, de mero inconformismo com a decisãoprolatada.

Depreende-se dos autos que o embargante, irresignado com a sentença, 

busca a sua modificação para ver reconhecido o relacionamento tido com 

o falecido Carmelo Moringa Filho em regime de união estável.

Entretanto, o que pretende o embargante foi objeto da sentença proferida 

nos autos, a qual foi pautada nas provas trazidas aos autos, inexistindo 

do citado vício na decisão atacada, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração interpostos, mantendo-se 

incólume a referida decisão e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos.

Aguarde-se o trânsito em julgado.

Intime-se.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 80754 Nr: 7256-18.2008.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT, LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade de localizar o inventariante 

pessoalmente, intime-o através dos advogados constituídos, para que dê 

prosseguimento no feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

aplicação do disposto nos art. 622, II do CPC.

Não havendo manifestação, intimem-se os demais herdeiros para, no 

mesmo prazo, informar o interesse em exercer o encargo de 

inventariança.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 53556 Nr: 2154-83.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Leite da Costa Pinto 

- OAB:2829

 Vistos etc.

Tendo em vista a notícia do falecimento da inventariante às fls. 148, 

intimem-se os herdeiros para regularização do inventário, bem como para 

indicar um interessado em exercer o encargo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 10147 Nr: 2-92.1988.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOAD GATTASS FILHO, ANA MARLY GATTASS DE 
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PAULA CORREA, MIGUEL ABDALA GATTAS ORRO NETO, JOÃO 

ODEMAR GATTASS, SUELY GATTASS PACHE, ÁTILA SILVA GATTASS, 

HAYDEE DA SILVA GATTASS, RUBENS GATTASS, SUZELEY GATTASS 

DIAS, NOELY GATTASS, LIA GATTASS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FOAD GATTASS/HAYDEE DA 

SILVA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, FRANCISCO 

ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o retorno dos autos a este juízo, intimem-se as partes para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze)d dias.

Nada sendo requerido, remetam-se ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 93105 Nr: 8173-03.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente e via advogado constituído, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Decorrido o prazo, o que deverá ser certificad0, venham os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 157737 Nr: 5448-02.2013.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDS, DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante, através de seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito, manifestando acerca do documento de fls. 

128/131 e requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de destituição do encargo.

Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, venham os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 172375 Nr: 8051-14.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICE DE ALMEIDA CAFÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOLIVIO CHENET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o presente feito, vejo que os herdeiros do Espólio manifesta 

pela remoção da inventariante por dilapidação do patrimônio, contudo, pelo 

que dispõe o parágrafo único do art. 623, do CPC, o incidente da remoção 

correrá em apenso aos autos do inventário.

Deste modo, a peça deve ser desentranhada destes autos, formulando-se 

o pedido através da via adequada para análise de sua habilitação.

Assim, proceda-se com o desentranhamento da petição de fls. 117/120, 

bem como a manifestação da inventariante de fls. 139/143, distribuindo-se 

por dependência a este inventário.

Após, venham os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 145187 Nr: 3229-50.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIVV, GSPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVS, MDGDV, FADV, FADV, MIDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, CLÓVIS MARTINS SOARES - OAB:7414, 

DANIELLE CEVALLOS SOARES - OAB:13773/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de Ivo 

Vidal Salomé, sendo nomeado inventariante o Sr. Fernando Antônio Diniz 

Vidal

Foram apresentadas as primeiras declarações às fls. 105/111.

As últimas declarações com retificação às fls. 171/177 e 193/194.

Guia de isenção do imposto sobre transmissão causa mortis GIA ITCD às 

fls. 178/186.

Certidões negativas de tributos relativos aos bens do espólio, referentes 

às Fazendas Municipal, Estadual e Federal às fls. 188/191 e 205.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à partilha de 

fls. 171/177 e 193/194, relativa aos bens deixados pelo falecimento de Ivo 

Vidal Salomé, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

fundamento no artigo 654, do CPC, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros.

 Transitada em julgado, expeça-se o respectivo Formal de Partilha.

 Intimem-se

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 96642 Nr: 1706-71.2010.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, JFDS, JFDS, AFDS, EFB, RSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMFDS, EDNMFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 622, inciso II, do CPC, 

removo o Sr. José Ferreira dos Santos do cargo de inventariante e, por 

consequência, nomeio em substituição o Sr. Joelcio Ferreira dos Santos, 

independentemente de termo de compromisso. Dando-se prosseguimento 

ao feito, intime-se a inventariante ora nomeado, pessoalmente, para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, cumprir a decisão de fls. 81.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 50338 Nr: 25-08.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o inventariante para que, no prazo de 20 (vinte dias), junte a guia 

de recolhimento do ITCD , as certidões negativas de débitos fiscais em 

nome do inventariado e o esboço de partilha final.

 Decorrido o prazo, venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 38114 Nr: 3463-13.2004.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ DO VALE GARCIA, ILMA MARQUES 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, PAULA MARCIA CACERES 

DAN - OAB:3.621

 Vistos etc.

Primeiramente, quanto ao ofício de fls. 223, proceda-se com a penhora no 

rosto dos autos do valor indicado pelo juízo da Terceira Vara Cível.

Ademais, quanto ao pedido formulado pela inventariante ás fls. 231, haja 

vista o decurso de aproximadamente 07 (sete) meses do pleito, indefiro o 

pedido de suspensão de prazo, por não haver previsão legal para tanto, e 

determino seja intimada pela última vez para cumprir a decisão de fls. 219, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção do encargo.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos para deliberação.

Certifique-se acerca da anotação do Dr. Herbert como advogado da 

inventariante, haja vista a juntada de procuração às fls. 229.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 48123 Nr: 5345-73.2005.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEVES RODRIGUES DE SOUSA, SÍLVIA HELENA 

DE CARVALHO, DIVINA MARIA DE CARVALHO, SONIA MARIA DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMEDES DE CARVALHO, ONDINA 

CARNEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, juntar a 

Guia comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção em face do espólio, 

com base na GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do Imposto de 

causa mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública Estadual e as 

certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do “de cujus”, 

devidamente atualizadas.

Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, venham os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 186786 Nr: 6240-82.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

RONICLEI ELIAS DE RESENDE - OAB:20047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista as informações prestadas às fls. 50, suspendo o feito por 

180 (cento e oitenta) dias.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, intime-se a 

autora para se manifestar no feito.

Após conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189245 Nr: 7764-17.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA VIEIRA, ANDRÉIA VIEIRA BERTHI, CATIA 

CRISTIANE BERTHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANESIO BERTHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - OAB:, NAGIB 

KRUGES - OAB:4.419, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a habilitação dos herdeiros de fls. 134/135 e seus respectivos 

advogados.

Ante o teor das petições de fls. 126/128, 134/135 e 148/150, intime-se a 

inventariante para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Ademais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 125.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 196896 Nr: 1573-19.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VITOR MARTINS CUNHA 

- OAB:14.008/MT, WANDERLEI LOPES DA CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 Vistos etc.

Intime-se o apelado a apresentar contrarrazões de apelação no prazo 

legal.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens de estilo.

Intime-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 203992 Nr: 5921-80.2016.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO HADIME SUZUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANESIO BERTHI, CACILDA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 Vistos etc.

Intime-se o requerente, pessoalmente, para manifestar se concorda com a 

manifestação da inventariante nos autos, podendo o aceite ou não ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 96 de 1103



informado ao Sr. Meirinho, que certificará nos autos.

Consigno que o mandado deverá acompanhar cópia da petição de fls. 

19/23.

Após, venham os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175448 Nr: 10270-97.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLRDS, TUDS, MRDSG, PRDS, JRDS, ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) da parte 

autora a manifestar interesse no prosseguimento do feito, informando o 

endereço atualizado dos requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 27246 Nr: 518-73.1992.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MIRANDA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DUQUE DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se se a advogada subscritora da petição de folhas retro 

apresentou a procuração, conforme determinado.

Em caso negativo, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 275, 

intimando-se a inventariante pessoalmente para regularização da 

representação e cumprimento da decisão de fls. 183, "b", no prazo 

concedido.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006754-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIR ARANTES PIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor 

do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006752-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUZA SPINOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006626-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA HELENA BARBOSA MAIA (REQUERENTE)

MARIA HELENA BARBOSA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 15 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1006626-27.2017.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Ato / Negócio Jurídico]->ALVARÁ JUDICIAL 
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- LEI 6858/80 (74) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCA HELENA BARBOSA 

MAIA Endereço: Rua "A", Casa 13, Residencial Ana Paula, Santa Cruz, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MARIA HELENA BARBOSA 

GARCIA Endereço: QUINCO CALDAS, 80, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS, para, querendo, 

apresentarem impugnação ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

RESUMO INICIAL: FRANCISCA HELENA BARBOSA MAIA, brasileira, 

casada, do lar, nascida em 09/03/1955, CPF 855303011-34, residente e 

domiciliada na Rua A, casa 13, residencial Ana Paula, Bairro Santa Cruz, 

Cáceres, vem respeitosamente a ilustre presença de Vossa Excelência, 

propor o pedido de Alvara Judicial ....Dá-se o valor da causa o valor de R$ 

1000,00(um mil reais). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANELISE DOLORES DE 

ASSIS CINTRA, digitei. Cáceres-MT, 6 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002260-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

26/02/2019, às 16:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007400-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ROLIM SCARDINI (AUTOR(A))

SILVANA DE ARRUDA ROLIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SIQUEIRA ARTIGAS OAB - MS11268 (ADVOGADO(A))

GABRIELA ALVES DOS SANTOS OAB - MS21271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA (RÉU)

ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLINDO MURILO MUNIZ OAB - MS12145 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007400-57.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA LUCIA ROLIM SCARDINI, SILVANA DE ARRUDA ROLIM RÉU: NILZA 

RAPP PINTO DE ARRUDA, ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN 1 - 

Certificado o decurso do prazo para recolhimento das custas do 

processo, houve a prolação de sentença extintiva pelo juízo. Em seguida, 

a parte embargante opôs embargos de declaração. Em que pese a 

razoabilidade e acertamento da sentença de id. 12660048, fato é que a 

parte promoveu o recolhimento das custas processuais e, embora 

extemporaneamente, não há mais óbice ao prosseguimento do feito. Tanto 

é assim que já houve apresentação de contestação e réplica, estando o 

feito em fase avançada, apto à apreciação de seu mérito, dado que o 

óbice formal foi transposto, ainda que a destempo como sobredito. Forte 

em tais razões, este juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de declaração 

opostos no id. 12870164 para o fim de determinar o prosseguimento do 

feito. 2 - Tendo em vista a apresentação de contestação e réplica pelas 

partes, estando o processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Tendo em vista que o Novo Código de 

Processo Civil passou não apenas a instigar, mas também exigir a prévia 

tentativa de autocomposição antes do julgamento, tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3 – Na hipótese 

de restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 5 - CUMPRA-SE. 

CÁCERES, 6 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002030-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADICAL MOTOS LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a parte acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97496 Nr: 2566-72.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC MARTINS ALVITO-ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MENEGATTI - 

OAB:, JULIANO RODRIGUES GIMENES - OAB:7064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:, FABIO DE SA PEREIRA - OAB:5286/B

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerida, legalmente constituído, para proceder a 

devolução dos presentes autos no prazo de 24h (vinte e quatro horas), 

sob pena de busca e apreensão e procedimentos legais cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149590 Nr: 8260-51.2012.811.0006

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDNEY ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, RYOYU HAYASHI JORGE - OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerida, legalmente constituído, para proceder a 

devolução dos presentes autos no prazo de 24h (vinte e quatro horas), 

sob pena de busca e apreensão e procedimentos legais cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177926 Nr: 958-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RUBENS CORBELINO, ODANIL 

JARA GOMES CORBELINO, RUBENS CORBELINO JUNIOR, CAROLINE 

GOMES CORBELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da REQUERENTE para providenciar o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do 

endereço eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > 

“Emissão de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento 

dos dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42906 Nr: 1473-50.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES, ESPÓLIO 

DE HAYDEE LEITE FONTES, NAYDE MARIA LEITE FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FREITAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

460,56 (quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e seis centvos ), a que 

foi condenado nos termos da sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, de R$ 460,56 (quatrocentos e sessenta reais e cinquenta 

e seis centvos ), para recolhimento da guia de Custas e R$ 358,49 

(trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), para fins 

de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148300 Nr: 6771-76.2012.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHEKEDERMIAN - 

OAB:11.876-A

 CUSTA

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença . Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75579 Nr: 2274-58.2008.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença de folhas 1165/166-v. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas e 

R$ 140,59 ( cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para 

fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171264 Nr: 7224-03.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE DALBEM DE OLIVEIRA, JEAN PIERRE DE 

ARAÚJO RAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DARCY DE SOUZA PESTRE, ROSA 

MARIA PESTRE COUTINHO, DECIO COUTINHO, LUCIENE PESTRE LISO, 

ANSELMO LUIS LISO, LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE, CLAUDIA 

CUYABANO PESTRE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença de folhas 1165/166-v. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas e 

R$ 140,59 ( cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para 

fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12831 Nr: 2300-37.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFT ART INFORMÁTICA LTDA, JARBAS DE 

SOUZA PIRES, EDIENE CINTRA PIRES, IBRAIM ATALA, ELZIRA PIRES 

ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado Danilo Pires Atala, da parte executada, legalmente constituído, 

para proceder a devolução dos presentes autos no prazo de 24h (vinte e 

quatro horas), sob pena de busca e apreensão e procedimentos legais 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82722 Nr: 9203-10.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSY HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A MT, JOSE MARTINS - OAB:84.314 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da certidão negativa do Oficial 

de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29197 Nr: 4270-67.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNCM-E, LNCM, EMGDA, JPR, MCFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA B. BARBOSA DO 

NASCIMENTO - OAB:23635-O/MT, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - OAB:11.468, JOAO 

VICTOR GOMES LACERDA SILVA - OAB:22.281 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

advogada Camila Gonzaga Vanini, da parte executada, legalmente 

constituído, para proceder a devolução dos presentes autos no prazo de 

24h (vinte e quatro horas), sob pena de busca e apreensão e 

procedimentos legais cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133472 Nr: 2344-70.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerente, legalmente constituído, para proceder a 

devolução dos presentes autos no prazo de 24h (vinte e quatro horas), 

sob pena de busca e apreensão e procedimentos legais cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10676 Nr: 913-84.2000.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BORGES DOS SANTOS, JOÃO 

BORGES DOS SANTOS, FÁTIMA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

advogada Suérika Maia de Paula Carvalho, da parte executada, legalmente 

constituída, para proceder a devolução dos presentes autos no prazo de 

24h (vinte e quatro horas), sob pena de busca e apreensão e 

procedimentos legais cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138310 Nr: 7794-91.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SHNEIDER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CÁCERES - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. PESSOA A SER INTIMADA: 

CLAUDEMIR DA CRUZ. CPF n. 700.049.001-20, atualmente em local incerto 

e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas para 

PROCEDER ao pagamento do valor de R$8.599,10 (oito mil quinhentos e 

noventa e nove reais e dez centavos) com as devidas atualizações, 

conforme arbitrado na sentença retro, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (CPC, art. 523, caput e §1º). 

DECISÃO. 1 – Considerando a petição de flS.217/223, PROCEDA-SE à 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como 

exequente LUZIA SHNEIDER e como executados CLAUDEMIR DA CRUZ. 2 

– Logo, INTIMEM-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, paguem a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC. 3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 4 – Em 

caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora. 5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 
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de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC). 6 – Com ou sem requerimentos formulados, 

certifique-se nos autos e façam-se os autos CONCLUSOS para 

apreciação ou arquivamento. 7 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de outubro 

de 2018. ADVERTÊNCIA: O não pagamento voluntário do débito acima 

destacado importará em acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 20% (CPC, art. 523, caput e 

§1º). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO 

SILVA DE OLIVEIRA, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31851 Nr: 1725-87.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ÁLVARO FERREIRA, VERA LÚCIA 

FERREIRA BASSITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON AQUER DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI BUENO DE MIRANDA - 

OAB:22808

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerida, legalmente constituído, para proceder a 

devolução dos presentes autos no prazo de 24h (vinte e quatro horas), 

sob pena de busca e apreensão e procedimentos legais cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131840 Nr: 522-46.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSÃO DA ORDEM TERCEIRA REGULAR DE SÃO 

FRANCISCO DO BRASIL, MARLY DE FÁTIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

BERNARDINO RYBA, KEILA CRISTINA DOS SANTOS, REGINA FIALEK 

RYBA, MILLA DI MILLA LTDA, CLAUDIANE DE ARRUDA CARDOSO 

LTDA-MT, R. D. R. DUARTE REI DAS MALHAS-ME, CLAUDIANE DE 

ARRUDA CARDOSO, NELCIRO ESPACINI, JOÃO DUARTE DOS REIS, VEST 

BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da certidão negativa do Oficial 

de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179154 Nr: 1727-71.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÉSICA CUNHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

a parte exequente, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, 

para manifestar-se nos autos pugnando o que entender de direito, 

promovendo o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146040 Nr: 4177-89.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLAINE DE PAULA NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Código: 146040

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada para cumprimento da sentença (fl. 112), porém, não 

procedeu ao pagamento integral da dívida.

 Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

não obstante a ausência de cálculo apresentado com a incidência de multa 

e honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença (art. 

523, § 1º, do CPC), este Juízo DEFERE o pedido da exequente de fl. 109 a 

fim de promover o bloqueio nas contas bancárias, conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 69291 Nr: 6746-39.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERMINA BARBOSA DELGADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 Código 69291

DESPACHO

1 – Considerando o teor das certidões de fls. 146 e 167, REMETAM-SE os 

autos à Defensoria Pública visando promover a ciência da sentença 

prolatada (fls. 144/145) e para manifestar o que entender de direito.

 2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153520 Nr: 823-22.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844 OAB/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP

 (...)1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação apresentada 

pela executada, tendo em vista a sua intempestividade, bem como o 

pedido de suspensão do feito, ante a ausência de similitude fática.2 – 
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Diante da falta de pagamento voluntário do saldo remanescente 

apresentado, este Juízo DETERMINA a aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da dívida e honorários advocatícios no 

importe de 20%, consoante o art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, 

como fixado na decisão de fl. 196.3 – Com fundamento no Enunciado n. 

517 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com relação à rejeição da 

presente impugnação, este Juízo CONDENA o executado ao pagamento de 

honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor 

atualizado exigido. 4 – Este Juízo HOMOLOGA os cálculos de fls. 198/200. 

Todavia, tendo em vista que datam de janeiro de 2018, INTIME-SE a parte 

exequente para apresentar a planilha atualizada de débito, com a inclusão 

da multa e honorários ora fixados, no prazo de 10 (dez) dias, para a 

posterior análise do pedido de bloqueio de bens.Após o transcurso do 

prazo, com ou sem manifestação da parte executada, voltem os autos 

conclusos.5 – CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 8193 Nr: 684-61.1999.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CAVETE IMP. EXP. PROD. AGROP. 

LTDA, JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA MARQUES, TEREZA ROSA DA 

COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166

 Código: 8193

DESPACHO

1 – Uma vez comprovada a cessão do crédito objeto dos autos (fls. 

352/355), DEFERE-SE a substituição processual a fim de constar no polo 

ativo a empresa Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros.

2 – No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, observando-se as disposições 

contidas na sentença prolatada nos autos dos embargos à execução (fls. 

259/271), pugnando o que entender de direito para o andamento da 

vertente demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

3 –CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150602 Nr: 9373-40.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUTERIO PEREZ MANCILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADOLFO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n. 9373-40.2012.811.0006 (Código: 150602)

SENTENÇA

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

ELEUTÉRIO PEREZ MANCILHA em desfavor de JOSÉ ADOLFO SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo visando por fim ao 

litígio (fls. 26/27), o que fora homologado pelo Juízo à fl. 29.

Entre um ato e outro, decorrido o prazo previsto para pagamento da dívida, 

a parte exequente informou que o executado quitou todas as parcelas do 

acordo (fl. 56).

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte executada cumpriu com as 

obrigações previstas no acordo homologado.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80346 Nr: 6896-83.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO WAINER CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA 

NUNES - OAB:185136-A SP, CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA NUNES - 

Sociedade Individual de Advocacia - OAB:19961 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648 SP

 (...)Decide-se.Compulsando os autos, verifica-se que razão não assiste 

ao executado que, de forma genérica se irresigna com o valor de 

honorários informados pelo perito nomeado.A parte executada não 

demonstrou que o valor cobrado pelo perito é desproporcional ou 

desarrazoado. Ademais, o perito nomeado justificou detalhadamente o 

valor cobrado para a realização da perícia, a complexidade dos cálculos, a 

quantidade de horas técnicas aproximadas para a conclusão dos 

trabalhos, entre outras peculiaridades.Não bastasse, o perito nomeado 

baseou-se o valor cobrado em tabela de referencial de honorários da 

Associação e Peritos do Estado de Mato Grosso no ano de 

2017.Esclareceu que para o encargo técnico pericial, será necessária a 

realização de cálculos de juros, conversões e todas as evoluções do 

saldo devedor de 12(doze) cédulas rurais pignoratícias desde o ano de 

1988.Para tanto, o perito arbitrou a título de honorários por seus serviços 

o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), montante este 

adequado para tal mister.1 – Isto posto, nos termos do art. 465, § 3°, do 

CPC, este Juízo FIXA os honorários periciais em R$ 10.500,00 (dez mil e 

quinhentos reais). 2- INTIME-SE a parte executada para que cumpra o 

contido no anverso da fl. 749, adimplindo os honorários periciais ora 

fixados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova 

pericial, com presunção de veracidade das alegações formuladas pela 

parte contrária nas questões que demandem produção de prova pericial.3 

- INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99859 Nr: 4948-38.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GABRIEL AGUILAR PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial.Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º do CPC.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 03 de dezembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10611 Nr: 874-87.2000.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Código n. 10611

DESPACHO

1 – Considerando o ofício 2529/2018-DDJ, OFICIE-SE ao Itaú Unibanco S/A 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda com a transferência dos 

valores bloqueados nas fls. 379/379-verso (ID 072018000013641464) 

para a conta judicial, bem como informe o motivo do não cumprimento do 

comando eletrônico do sistema BACENJUD, no tocante à transferência 

imediata do montante constritado para a conta judicial.

2 – Após, PROCEDA-SE com os atos necessários para a vinculação dos 

valores a estes autos.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152216 Nr: 11175-73.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 152216

 DESPACHO

1 – A parte exequente postula a constrição de valores e bens por meio 

dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD. Ocorre que o credor 

deixou de trazer com a petição o CPF do executado. Verifica-se que na 

petição inicial não consta qualquer informação acerca da documentação 

do réu, aliado ao fato de que é revel, não havendo nos autos tal 

informação.

Vale ressaltar que não há como proceder à penhora e a busca de bens 

requeridas sem a informação do CPF da parte executada. Diante disso, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente a qualificação completa do executado, notadamente o CPF, sob 

pena de arquivamento.

2 – Em seguida, CONCLUSOS para análise do pedido de fls. 62/63.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 52565 Nr: 1742-55.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁTILA SILVA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Código: 52565

 DECISÃO

1 – De início, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a natureza da conta bancária e do valor bloqueado às fls. 

205/206-verso a fim de que se possa apreciar a alegação de 

impenhorabilidade formulada à fl. 208.

2 – Com a apresentação de documentos, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar no prazo de 15 dias.

3 – No mais, independentemente das determinações anteriores, uma vez 

que a quantia bloqueada às fls. 205/206-verso é ínfima diante do valor 

total da execução, diante do requerimento de fl. 210, o Juízo DETERMINA 

sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

4 – DEFERE-SE, ainda, a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

5 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

6 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 7 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100173 Nr: 5266-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE HERMINIA DE ARRUDA FANAIA, JOÃO EDSON DE 

ARRUDA FANAIA, VERA HELENA DE ARRUDA FANAIA MONTEIRO, GEZO 

ZANATA, LÍDIA MONTEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLEIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo CONHECE dos embargos declaratórios, e, 

no mérito, JULGA PROCEDENTE o pedido da parte embargante, razão por 

que TORNA NULA a sentença de fls. 365/365-verso.Por conseguinte, nos 

termos da decisão de fl. 363, decorrido o prazo da suspensão requerida, 

INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de direito no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149084 Nr: 7677-66.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, DEBORAH 

DURÃO ALVES PALMEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR 

- OAB:7400/MT, ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ - 

OAB:9380

 Autos n. 7677-66.2012.811.0006 (Código: 149084)

SENTENÇA

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c tutela 

antecipada ajuizada por RODRIGO PEREZ em desfavor de PAULO 

HENRIQUE DE OLIVEIRA e DEBORAH DURÃO ALVES PALMEIRA DE 

OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo visando por fim ao 

litígio (fls. 190/191), o que fora homologado pelo Juízo às fls. 192/193.

Os pagamentos das parcelas do acordo são vistos às fls. 195/196 e fls. 

204/206, sendo certo que à fl. 201 fora expedido alvará de levantamento 
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do valor referente à primeira parcela.

A parte ré, por sua vez, informou o cumprimento da obrigação prevista na 

composição (fls. 213/216).

A parte autora pugnou pela aplicação da multa antevista na composição, 

em razão de demora no cumprimento da obrigação pela parte ré (fls. 

219/219-verso), o que fora deferido pelo Juízo às fls. 233/233-verso, que 

determinou a expedição de alvará da segunda parcela depositada nos 

autos, com o decote da quantia referente à multa.

Nesta data fora expedido o alvará em favor da parte ré.

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que as partes cumpriram as obrigações 

previstas no acordo homologado.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Uma vez que apenas fora expedido alvará da quantia devida ao réu Paulo 

Henrique de Oliveira, EXPEÇA-SE alvará da quantia descontada do 

principal, referente à multa, em favor do autor Rodrigo Perez, como 

determinado às fls. 233/233-verso.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente para garantir-lhe ciência da liberação 

de valores, na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC.

Cumpridas as diligências acima, certifique-se o trânsito em julgado e 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136295 Nr: 5476-38.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CONCEIÇÃO JACOBINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BARBOSA DA SILVA, JARBAS 

BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, HEBERT DIAS - 

OAB:12395

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial.Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º do CPC.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 03 de dezembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 235653 Nr: 4982-32.2018.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ODAIR CASAGRANDE, ERMELINDO 

CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO WAINER CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISLAYNE KARINE 

FERREIRA LOPES - OAB:23156/O, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:24.495/B, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Código: 235653

DESPACHO

1 – Tendo em vista a contestação e os documentos acostados aos autos 

às fls. 431 e seguintes, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara acerca do 

decurso do prazo. Oportunamente, PROCEDA à renumeração das folhas a 

partir da fl. 429.

2 – Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, devendo especificar, de forma 

fundamentada, as provas que ainda pretende produzir, sob pena de 

preclusão.

3 – Após, CERTIFICADO o prazo para apresentação de réplica, retornem 

os autos CONCLUSOS para posteriores deliberações.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183620 Nr: 4417-73.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATIAS BENEDITO FERNANDES NEGRÃO, MARCELO 

FERNANDES NEGRAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA SILVA CUTRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE CACERES - OAB:

 Código: 183620

DESPACHO

1 – Uma vez que foram ajuizados embargos à execução pela parte 

executada, cuja cópia da sentença de improcedência fora acostada às fls. 

110/115, DEFERE-SE o levantamento da quantia penhorada no rosto dos 

Autos n. 2910-77.2015.811.0006 (Código: 181072), que tramita pela 

Terceira Vara Criminal desta comarca, em favor da parte exequente (fl. 46 

e fl. 65).

2 – Para tanto, como determinado à fl. 54, OFICIE-SE à Conta Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicitando a vinculação do 

valor penhorado no rosto daqueles autos para o presente feito.

3 – Após, com relação ao levantamento de valores em nome do advogado 

da parte exequente, verifica-se que não há na procuração juntada aos 

autos (fl. 10) outorga de poderes específicos para receber e dar quitação, 

nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil.

4 – Assim, INTIME-SE o aludido advogado constituído pela parte 

exequente, para que apresente o instrumento procuratório necessário 

para recebimento de valores em nome da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou apresente os dados bancários da parte exequente para 

recebimento da quantia depositada.

5 – Após a vinculação dos valores e no caso de cumprimento do item 4, 

EXPEÇA-SE alvará em favor da parte autora, conforme requerido, 

independentemente de nova determinação.

6 – Caso o levantamento de valores se dê em conta bancária de 

titularidade do patrono da parte, INTIME-SE a parte exequente 

pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação capaz de garantir-lhe 

ciência da liberação, na forma do art. 450, § 3º, da CNGC.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189639 Nr: 8035-26.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO MENEZES, HELENA FERREIRA 

DA COSTA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ SANTOS BRAZÃO - 

OAB:6.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 189639

DECISÃO

A decisão de fls. 87/87-verso autorizou a alienação do bem penhorado 

nos autos por iniciativa da própria parte exequente.

Após, à fl. 88, a parte exequente postula pela expedição de alvará para a 

venda do imóvel.

Pois bem.
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1 – Em que pese o pleito, não há falar em expedição de alvará, por 

absoluta ausência de previsão legal, devendo o procedimento da 

alienação por iniciativa particular seguir o quanto regulado pelos artigos 

879 e seguintes do CPC.

Logo, INDEFERE-SE o pleito em questão.

2 – CUMPRA-SE a decisão de fls. 87/87-verso na sua totalidade.

3 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192657 Nr: 9952-80.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA MEDEIROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDENIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 (...)III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para declarar o domínio de LUCIA MARIA MEDEIRO SANTOS 

sobre lote rural, na localidade denominada Lobo, com área de 19.226,52 

metros quadrados, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca sob a matrícula 26.989. Por conseguinte, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.CONDENA-SE o requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Em relação aos honorários advocatícios, 

estes não são incidentes, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. CONCEDE-SE a gratuidade nos emolumentos cartoriais, tendo em 

vista a que a autora possui o benefício da gratuidade de justiça.Com o 

trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o competente mandado para fins de 

averbação da propriedade da requerente na matrícula do imóvel em 

questão, instruindo o expediente com cópia da sentença e da certidão do 

trânsito em julgado.Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 03 de 

dezembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183250 Nr: 4206-37.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI, INDUSTRIA, COMERCIO E AGROPECUARIA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ABRAÃO VICENTE GARCIA, 

ESPOLIO DE MARIA JOSÉ CASTRILLON GARCIA, ANDRÉ LUIZ 

CASTRILLON GARCIA, RAUL CAMILO GUIMARÃES GARCIA, EMANUELLE 

CASTRILLON GARCIA, LAURA BERNADETTE CASTRILLON GARCIA, 

GRACIANA GUIMARÃES GARCIA, JEANE PAULA CARNEIRO GARCIA, 

EDINAURA DIAS CASTRILLON GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 183250

DECISÃO

1 – De início, INDEFERE-SE o pedido de citação por edital da confinante 

Metalferro Estruturas Metalicas Ltda, requerida à fl. 98. Afinal, a parte 

requerente não comprovou ter esgotado todos os meios extrajudiciais 

para localizar o endereço da parte executada.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 2 – Considerando a resposta da carta de citação (fl. 96-verso) CITE-SE 

via oficial de justiça a confinante Metalferro Estruturas Metalicas Ltda.

3 – Sendo o ato negativo, INTIME-SE a requerente para que informe novo 

endereço no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

4 – Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 23906 Nr: 146-41.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OILSON AMORIM DOS REIS - 

OAB:7035/O

 Código: 23906

DECISÃO

1 – Cumpre consignar que já houve buscas pelos sitemas RENAJUD e 

INFOJUD (fls. 241/244). Diante disso, INDEFERE-SE o pedido formulado 

pela parte exequente à fl. 365, porquanto não houve demonstração pela 

exequente da justificativa para que sejam realizadas outras diligências, 

uma vez que a mencionada foi realizada em fevereiro do corrente ano.

2 – Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob 

pena de arquivamento.

3 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 11834-19.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)1 - Forte em tais fundamentos, considerando a constrição patrimonial 

em numerário depositado em conta poupança, DEFERE-SE PARCIALMENTE 

os pedidos de fls. 86/87 e 92/94, com fundamento no art. 833, inciso X do 

Código de Processo Civil, devendo ser providenciada apenas a liberação 

do valor bloqueado à fl. 82 no banco Itaú em favor da executada, 

permanecendo os demais valores constritos, consoante a fundamentação 

acima. 2 - INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste o que entender de direito requerendo diligências úteis ao 

deslinde do processo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.3 - CUMPPRA-SE.Cáceres/MT, 03 de dezembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189437 Nr: 7886-30.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

razão pela qual DETERMINA a baixa da restrição de crédito em nome da 
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parte autora, com relação à dívida discutida nos vertentes autos, no prazo 

de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 300,00, limitada, 

contudo, a R$ 30.000,00.Ainda, DECLARA a inexistência do débito em 

discussão no presente feito e, por fim, CONDENA a empresa ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.770,00 

(quatro mil setecentos e setenta reais) em favor da autora, com incidência 

de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária 

pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença.CONDENA-SE a ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado 

da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 28 de novembro 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95049 Nr: 111-37.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COOPNOROESTE-COOP.AGROPEC. DO NOROESTE DO 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

VANDERLEI ALVES DE MATTOS, MARCELO DE OLIVEIRA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido da parte 

autora, para que seja CONFIRMADO o arresto dos bens de propriedade da 

parte ré, suficientes para garantia da dívida.CONDENA-SE a parte 

requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

arbitrados estes em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos 

do § 2º do art. 85 do CPC.No ponto, não obstante o pleito de gratuidade da 

justiça, uma vez que não se depara com qualquer elemento que evidencie 

a situação de hipossuficiência econômica da parte ré, INDEFERE-SE o 

pleito de justiça gratuita formulado na contestação.No mais, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 28 de 

novembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193995 Nr: 10755-63.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LAURA BARBOSA LEAL RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DIST. DE VEICULOS LTDA, RENAULT 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de INTIMAR o segundo réu para o adimplemento dos honorários periciais, 

que deverão ser depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a 

intimação para tal fim, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101790 Nr: 6886-68.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSM, SMDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MÁRIO MALDONADO - 

OAB:4721/B MT, MONISE FONTES BARRETO - OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

a parte executada, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para manifestar-se nos autos sobre a constrição patrimonial e a avaliação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147226 Nr: 5540-14.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUIS GRASSI BECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente para no prazo de 

15 (quinze) dias manifestar-se nos autos acerca dos ofícios de fls. 97/99 , 

requerendo oque entender de direito.

Cáceres Mt, 05 de dezembro de 2018

Eliana de Fátima Segatto Mendes

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31583 Nr: 1492-90.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINIZ FERNANDO MANCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, OSENIR TEODORO DE CARVALHO, MAGDA 

ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNARA PIRAN - 

OAB:6805/MT

 Nos termos do art. 152, VI, do CPC, impulsiono os autos para INTIMAR a 

Parte Autora para promover a retirada do Auto de Adjudicação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197493 Nr: 1961-19.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONNIE VON MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA APARECIDA MOTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, EVELY BOCARDI DE 

MIRANDA - OAB:8088

 INTIMAÇÃO PARTE REQUERIDA-EMAJ- MANIFESTAR NOS AUTOS - 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerida por meio de seu 

advogado -EMAJ, para no prazo de 15 (quinze), dias apresentar memorias 

finais . Eliana de Fátima Segatto Mendes. Técnica Judiciária. Cáceres Mt, 

05 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163336 Nr: 629-85.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:21.157OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4.210/MT

 CUSTA
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Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.258,66 (QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E 

SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a que foi condenado nos termos da 

sentença . Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166330 Nr: 3333-71.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF CONSTRUÇÕES LTDA, L.A. 

CONTABILIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAN - OAB:5933-B/MT, RÓBER CÉSAR DA SILVA - OAB:4784-B

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença de folhas 1165/166-v. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas e 

R$ 300,00 ( trezentos reais), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal 

Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157782 Nr: 5496-58.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR CEVADA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214 OAB/DF, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença de folhas 1165/166-v. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas e 

R$ 330,00 ( trezentos e trinta reais), para fins de guia de Taxa. Fica 

cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal 

Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17898 Nr: 2524-38.2001.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLPHO PINTO DE ARRUDA NETO, RODMAR PINTO 

DE ARRUDA JUNIOR, ROOSEWELT PINTO DE ARRUDA, CHRISTIANE PINTO 

DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ROSA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 CUSTA

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.258,66 (QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E 

SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a que foi condenado nos termos da 

sentença . Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225625 Nr: 11147-32.2017.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA SILVA ZARATE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA, 

ALEXANDRA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7672/O

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença de folhas 1165/166-v. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas e 

R$ 140,59 ( cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para 

fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56766 Nr: 3277-19.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO CUELLAR MONTERO, ANA MAYARA 

CUELLAR MONTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONNI MODAS, GILBERTO BORDONI RIBEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646 MT, ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.700,00 (hum mil e setecentos reais ), a que foi condenado nos termos da 

sentença; Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo de R$ 

1.700,00 (hum mil e setecentos reais ), para recolhimento da guia de R$ 

1.700,00 (hum mil e setecentos reais ), para fins de guia de Taxa. Fica 

cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal 

Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174040 Nr: 9224-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 (...)Fundamenta-se. Decide-se. A sentença na ação de busca e 

apreensão condenou a parte requerida/impugnante ao pagamento dos 

honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez) por cento sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.Ao contrário do que 

alega a parte impugnante, houve vencedor e vencido na demanda, 

conforme sentença de fls. 70/71.Da sentença, não houve interposição de 

recurso por qualquer das partes, conforme certificado à fl. 73 dos 

autos.Diante disso, o executado/impugnante não pode se socorrer na 

impugnação ao cumprimento de sentença para alegar sua irresignação. 

Deveria ter interposto o recurso cabível dentro do prazo legal.Não há que 

se falar também em excesso de execução, uma vez que os cálculos 

apresentados pela parte impugnada/exequente à fl. 92 basearam-se tão 

somente no conteúdo da sentença transitada em julgado.2 – Sendo assim, 

uma vez que a parte impugnante não demonstrou excesso de execução 

ou qualquer outro vício nos cálculos apresentados pela parte 

exequente/impugnada, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento 

de sentença ora ventilado.3 – Uma vez que a impugnação ao cumprimento 

de sentença fora totalmente rejeitada, CONDENA-SE a parte executada ao 

pagamento dos honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% 

sobre o valor corrigido do cumprimento de sentença, representado pela 

quantia indicada às fls. 91/92, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. 

4 – INTIME-SE a parte exequente para apresentar o valor atualizado da 

dívida com o acréscimo dos honorários acima fixados, bem como 

apresentar conta bancária ou requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.5 – Após o transcurso do 

prazo, com ou sem manifestação da parte exequente, voltem os autos 

CONCLUSOS.6 – INTINEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 04 de dezembro 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 238229 Nr: 6785-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO 

GROSSO-SICREDI SUDOESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 Código: 238229

DESPACHO

1 - A decisão de fls. 33/35 indeferiu a gratuidade pleiteada e determinou a 

intimação da parte autora para proceder ao recolhimento e comprovação 

das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito. Diante disso, CERTIFIQUE a Secretaria o decurso do prazo.

2 – Com ou sem manifestação da parte autora, após o decurso do prazo 

acima assinalado, remetam-se os autos CONCLUSOS.

3 - CUMPRA-SE.

Cáceres-MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 9060 Nr: 480-17.1999.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA LONGO JOB - 

OAB:374372S/P

 (...)Logo, INDEFERE-SE o pedido de reunião dos feitos.2 – INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar conta bancária 

para levantamento do valor bloqueado nos autos à fl. 166.3 – Apresentada 

conta bancária, EXPEÇA-SE alvará do valor bloqueado nos autos em favor 

da parte exequente, observando-se, se for o caso, o art. 450, § 3º, da 

CNGC/MT.4 – No mesmo prazo, INTIME-SE a parte exequente para pugnar 

o que entender de direito para o andamento do feito, sob pena de 

arquivamento.5 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 04 de dezembro 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189182 Nr: 7719-13.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA ANDRESSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689 MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:1606

 Código: 189182

DESPACHO

1 – Não obstante a certidão de fl. 195, verifica-se que após a intimação 

para a parte apelada contrarrazoar, os autos retornaram à conclusão. 

Diante disso, para se evitar eventual alegação de nulidade ou dilação de 

prazo, INTIME-SE novamente a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões à apelação no prazo legal.

2 – Oportunamente, como o juízo de admissibilidade do recurso interposto 

deverá ser realizado pelo Tribunal para quem a apelação é dirigida, na 

forma do § 3º do art. 1.010 do CPC, após o decurso do prazo acima 

mencionado, o que deverá ser CERTIFICADO, REMETAM-SE os autos ao 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as 

providências de praxe.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162913 Nr: 212-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C DA COSTA ME, EMIDIO CARDOSO DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Código: 162913

DECISÃO

1 – A parte exequente requereu a realização de leilão eletrônico ou 

presencial para a alienação do imóvel penhorado, uma vez que não teria 

logrado êxito na alienação por iniciativa particular (fl. 108/109).

Em que pese o pleito em questão, a parte exequente apenas comprovou a 

realização de uma diligência a fim de promover a alienação do imóvel (fl. 

109). Ocorre que a própria decisão de fls. 96/96-verso já havia 

consignado a possibilidade de contratação de corretor de imóveis pela 

parte exequente a fim de concretizar a venda do bem de forma mais 

célere e eficaz, o que não restou demonstrado nos autos.

Ou seja, o anúncio de fl. 109, por si só, não é capaz de comprovar o 

fracasso da alienação particular do imóvel.

Dessa feita, nos exatos termos da decisão de fls. 96/96-verso, 

INDEFERE-SE o pedido de alienação por hasta pública, formulado pelo 

exequente.

 2 – A fim de possibilitar novas tentativas de alienação particular do bem, 

CONSIGNE-SE novo prazo de 06 (seis) meses para tanto, devendo a parte 

exequente diligenciar e demonstrar que buscou maneiras para a 

efetivação do ato dentro deste período, sob pena de inviabilizar eventual 

pedido de alienação judicial.

 3 – Como já consignado às fls. 96/96-verso, na hipótese de 

concretização da venda dos bens na forma acima, INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa tomar 

conhecimento da alienação, bem como manifestar o que entender de 

direito.

 4 – Após, observado o prazo consignado de 06 (seis) meses, não sendo 

realizada a avaliação ou na hipótese de sua concretização, neste caso, 

depois de intimada a parte executada, INTIME-SE o exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.

 5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4759 Nr: 865-33.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GATTASS, FAUSTINO NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Código: 4759

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 236/237 e a certidão de fl. 238, 

PROCEDA-SE à retificação da capa dos autos e do Sistema de 

Informações Processuais – Apolo, fazendo constar como Cumprimento de 

Sentença, tendo como exequente LUIZ MUGUEL CHAMI GATTASS e como 

executado BANCO BRADESCO S/A.

 2 – Logo, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se e façam-se os 

autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 143117 Nr: 996-80.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE DANTAS PRATTES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, MOTO 

RACA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MIGUEL ALVIM 

COELHO - OAB:156347, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:9552 

MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B

 Código: 143117

DESPACHO

1 – Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do CPC, tendo em vista que os 

embargos de declaração apresentados possuem eventuais efeitos 

infringentes, INTIMEM-SE as parte embargadas para, querendo, se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos opostos.

2 - Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, o que 

deverá ser certificado nos autos, voltem os autos CONCLUSOS.

3 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 63494 Nr: 1030-31.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO E BARBOSA LTDA, 

THEREZINHA AUGUSTA DA SILVA BARBOZA, NILTON SILVA BARBOSA, 

HELOÍSA BRANT FREIRE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA CRISTINA CHAMY 

GATTASS - OAB:9575, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060

 Código: 63494

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença e documentos de fls. 227/316, pugnando o que 

entender de direito.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte executada, 

retornem os autos CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197724 Nr: 2115-37.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIEDSON HURTADO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646 MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para apresentação de alegações 

finais escritas em favor da requerente, consignando-se prazo de 10 (dez) 

dias.

3. Em seguida, INTIME-SE a advogada do requerido por DJE para o mesmo 

fim e no mesmo prazo.

4. Após, CONCLUSOS para sentença.

 5. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163453 Nr: 746-76.2014.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVARD FRANÇA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. INTIME-SE o advogado do requerente por DJE apresentação de 

alegações finais escritas em favor da requerente, consignando-se prazo 

de 15 (quinze) dias.

 3. Em seguida, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para o mesmo fim e no 

mesmo prazo.

4. Após, CONCLUSOS para sentença.

 5. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142637 Nr: 444-18.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR SONIA DA SILVA -ME, ELENIR SONIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Código: 142637

 DECISÃO

1 – Considerando que a parte executada fora devidamente citada e deixou 

de efetuar o pagamento da dívida, em observância à primazia da penhora 

em dinheiro, prevista no art. 835 do CPC c/c o art. 854 do CPC, este Juízo 

DEFERE o pedido do exequente de fls. 252/252-verso a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a 

busca de veículos registrados em nome da parte executada por meio do 

sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE 

a parte executada por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 4 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198127 Nr: 2351-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDÁRIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONÇALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B, Idário Pereira da Silva - OAB:21450/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 (...)Ante o exposto, este juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora 

e JULGA IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial.CONDENA-SE a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, 

condenação essa suspensa, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.Por consequência, 

EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o 

processo com as anotações e baixas necessárias.Cáceres/MT, 04 de 

dezembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 236443 Nr: 5551-33.2018.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZENIL MARTINS PASTOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Código: 236443

DESPACHO

1 – A parte autora, mesmo intimada, quedou-se inerte, conforme 

certificado à fl. 21. Contudo, verifica-se pelo andamento no sistema Apolo 

que os autos originais já estavam com instrução probatória encerrada, 

conforme despacho de 10/09/2014. Dessa forma, com base nos princípios 

da celeridade e economia processual, INTIME-SE novamente a parte autora 

para se manifestar, juntando aos autos as peças processuais em seu 

poder ou para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

2 – Ressalta-se que a intimação para a parte autora apresentar memoriais 

finais nos autos de Código 31349 (extraviado) se deu em 10/09/2014 e 

após a certidão de publicação da matéria em imprensa em 19/09/2014, não 

há no sistema Apolo andamento de carga pela parte autora ou juntada de 

qualquer petição. Sendo que a carga realizada pela parte ré se deu 

somente em 25/03/2015, levando a crer que não houve manifestação da 
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parte autora até aquela data, uma vez que depois disso foi certificado o 

extravio dos autos e a impossibilidade de busca e apreensão no escritório 

do patrono da parte requerida. Diante disso, caso a parte autora mais uma 

vez não se manifeste, este juízo interpretará o silêncio como ausência de 

interesse de agir.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, o que 

deverá ser certificado, retornem os autos CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163712 Nr: 979-73.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G.M.C.S, AURELIANA AUGUSTA CHAVES DA SILVA, 

LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, L.F.C.O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, 

SEGURADORA BB SEGUROS (BB SEGURO AUTO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648 SP

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte sentença:

1. As partes se compuseram nesta audiência nos termos acima 

consignados. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE por sentença a 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, alínea a do CPC, para 

que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos.

 2. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 3. CUMPRA-SE.

 Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147292 Nr: 5612-98.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA NUNES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para apresentação de alegações 

finais escritas em favor da requerente, consignando-se prazo de 10 (dez) 

dias.

3. Em seguida, INTIME-SE a advogada do requerido por DJE para o mesmo 

fim e no mesmo prazo.

4. Após, CONCLUSOS para sentença.

 5. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5031 Nr: 260-92.1994.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCZ, VRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERNANDES 

FRANCO ZILIANI - OAB:8073, CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Código 5031

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, houve acordo verbal entabulado 

entre as partes, conforme menciona o exequente nas fls. 659/660.

Petição do exequente às fls. 664/665, informando que o executado 

cumpriu com o avençado verbalmente, pugnando pela extinção da 

execução ante a satisfação da obrigação.

Em síntese o relato.

Fundamenta-se e decide-se.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184261 Nr: 4785-82.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ANDRESSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:1606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 Código: 184261

DECISÃO

1 – Sopesando as argumentações da parte exequente à fl. 104, bem como 

aos documentos acostados às fls. 105/107, DEFERE-SE o pedido de prova 

emprestada, com fulcro no artigo 372 do Código de Processo Civil.

2 – Ainda, este juízo AUTORIZA a expedição de carta precatória ao juízo 

da comarca de Porto Esperidião, como requerido pela parte exequente 

objetivando a penhora do imóvel hipotecado denominado Fazenda 

Alvorada, bem como a constatação, penhora e avaliação dos semoventes 

vinculados ao penhor cedular, apascentados na referida fazenda.

3 – Após a expedição da missiva, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias comparecer a esta secretaria da 2ª vara cível, 

retirar a Carta Precatória e protocolizá-la, sob pena de extinção ou 

arquivamento. Após deverá acostar aos autos o comprovante da 

distribuição na Comarca indicada no documento.

4 – POSTERGA-SE a análise dos demais pedidos da parte exequente para 

momento posterior ao cumprimento da missiva.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68231 Nr: 5671-62.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADCSL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Código 68231

 DECISÃO

1 – À fl. 145 fora determinado o arquivamento dos autos diante da 

ausência de manifestação da parte exequente.

Em petição de fl. 146 a parte exequente pugna pelo desarquivamento dos 

autos, a retirada do segredo de justiça pela desnecessidade de 

manutenção e que o juízo oficie a Receita Federal para fornecimento das 

últimas declarações de Imposto de Renda da parte executada.

2 – Em primeiro lugar, INDEFERE-SE o pedido de retirada do segredo de 

Justiça porque há nos autos (fls. 138/142) documentação protegida pelo 

manto do sigilo.

3 – Pelo mesmo motivo acima mencionado, INDEFERE-SE o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal, uma vez que as declarações já 

estão encartadas nos autos.

4 – Cumpre salientar que devidamente intimada (fl. 136), a parte exequente 

– em que pese alegar a ausência de bens passíveis de penhora – não se 

manifestou acerca dos bens encontrados via RENAJUD (fl. 137). Diante 

disso, INTIME-SE novamente a parte exequente para se manifestar sobre 

as buscas realizadas por este juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Ressalta-se que, apesar das alegações da parte 

exequente, não demonstrou até o momento os esforços empreendidos na 

localização dos bens passíveis de penhora.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 48287 Nr: 5469-56.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI JOSÉ DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA INEZ CANHETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código: 48287

 DECISÃO

1 – Por conta do requerimento da parte exequente (fl. 166), DEFERE-SE o 

pedido de suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) dias, 

contados da data do protocolo da aludida petição.

2 – Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para pugnar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

3 – Após, com ou sem manifestação da parte exequente, CERTIFIQUE-SE 

e remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98678 Nr: 3762-77.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIR MARCIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. CITANDO: ELIR MARCIA GOMES 

DA SILVA. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, 

atualmente em local incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de 

R$31.183,84 (trinta e um mil cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro 

centavos) especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (20 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês. ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso 

de revelia (art. 257, IV, CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Execução de 

Título Extrajudicial proposta por BV FINANCEIRA S/A em face de ELIR 

MARCIA GOMES DA SILVA tendo por objeto quitação de débito referente à 

Cédula de Crédito Bancário 650093746, adquirida em 25/08/2008. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE OLIVEIRA, 

digitei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153545 Nr: 848-35.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, ART. 257)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

Processo 848-35.2013.8.11.0006 Código 153545 Tipo Cível

Espécie Cumprimento de Sentença > Procedimento de Cumprimento de 

Sentença > Processo Cível

Polo Ativo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Polo Passivo IZAIAS MONTEIRO

CITANDO

IZAIAS MONTEIRO, CPF n. 905.827.481-00, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$129.042,14 (cento e 

vinte e nove mil quarenta e dois reais e quatorze centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 20 (vinte) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do 

edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o 

título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se 

não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no 

art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (20 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015).

RESUMO DA INICIAL: Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de IZAIAS MONTEIRO tendo 

por objeto quitação de débito referente ao Contrato de Financiamento 

42.6.073.509-0, adquirida em 14/10/2010.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 
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OLIVEIRA, digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161299 Nr: 9094-20.2013.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVAN NEY DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

retro é TEMPESTIVO. Certifico ainda que o Requerido, ora denominado 

Apelante efetuou o devido preparo, conforme guia acostada às fls. 81/V e 

82 Assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE via DJE/MT o Requerente, ora denominado Apelado, 

através de seu advogado legalmente constituído, para que, querendo, 

responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC). Cáceres Mt, 06 

de dezembro 2018. Eliana de Fátima Segatto Mendes. Técnica Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78477 Nr: 5114-41.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA, RENATA GOMES 

DE OLIVEIRA LIMA MORAN, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE 

EUNICE GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUERIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 6.514

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da REQUERENTE para providenciar o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do 

endereço eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > 

“Emissão de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento 

dos dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102067 Nr: 7163-84.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK ROSARIO MORAES DE ARRUDA, JOSÉ 

FELIX DE OLIVEIRA, JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:6.189 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Código: 102067

DESPACHO

1 – Considerando o teor da certidão de fl. 171, bem como as petições de 

fls. 165/167, 169 e 170 que dão prosseguimento ao feito como 

cumprimento de sentença, para evitar eventual alegação de nulidade 

processual, este juízo determina que se INTIME a Defensoria Pública para 

que informe, de forma expressa, no prazo de 10 (dez) dias, a persistência 

de interesse no recurso de apelação tempestivamente interposto às 

fls.155/158.

2 - Caso a Defensoria Pública opte pela manutenção do recurso de 

apelação manejado (que já foi contrarrazoado às fls. 160/162), como o 

juízo de admissibilidade do recurso é realizado pelo Tribunal para quem a 

apelação é dirigida, na forma do § 3º do art. 1.010 do CPC, REMETAM-SE 

os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as 

providências de praxe.

3 – Por outro lado, caso a Defensoria Pública decline do recurso 

interposto, remetam-se os autos CONCLUSOS para deliberações.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188417 Nr: 7276-62.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZILENE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos:(A) 

os fatos que ocasionaram o acidente; (B) a responsabilidade pela 

ocorrência do acidente;(C) os danos eventualmente sofridos pela parte 

autora em decorrência do acidente em questão; (D) a quantificação dos 

danos materiais;(E) a existência de danos morais e a sua extensão.

(...)ADMITE-SE a prova testemunhal para comprovar as questões de fato 

descritas nos pontos controvertidos apontados às fls. 118/119, como 

requerido pela parte autora.1 - Diante da natureza da demanda, aliado ao 

requerimento da parte autora, este Juízo tem como imprescindível a 

realização de audiência instrutória para a formação do seu 

convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019 às 13h30min (MT).2 - Com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra 

do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC. 3 - Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 4 - Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 5 - Apresentado o rol, EXPEÇA-SE o necessário 

para a intimação judicial das testemunhas arroladas, com espeque na 

regra de exceção insculpida no artigo 455, §4º, inciso IV do CPC.6- 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141877 Nr: 11638-49.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TM, TDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, incidiria com inteira 

justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a suspensão 

do feito quando não há localização de bens passíveis de penhora, 

impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito e 

exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 
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é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148848 Nr: 7406-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, incidiria com inteira 

justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a suspensão 

do feito quando não há localização de bens passíveis de penhora, 

impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito e 

exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162190 Nr: 9974-12.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA, JOAO 

FRANCISCO DE ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1– (...)o Juízo DETERMINA que sejam realizadas buscas de bens junto ao 

sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens 

de propriedade da parte executada.(...)este Juízo DETERMINA que o 

processo passe a tramitar em segredo de justiça,(...)2 – Caso não exitosa 

a tentativa de constrição do item 2, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.3 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado.4 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC.5– Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.6 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 7 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.(...)8 – Por 

fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 9 – CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189014 Nr: 7605-74.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CONCEIÇÃO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROKASA, CCE ( DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO 

BRASIL S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752

 Código: 189014

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 88/90, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

ROSANGELA CONCEIÇÃO DE JESUS como executadas EB COMÉRCIO DE 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA – LOJA ELETROKASA e CCE (DIGIBRÁS 

INDÚSTRIA DO BRASIL S.A).

2 – Logo, INTIMEM-SE as partes executadas, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95481 Nr: 548-78.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE JESUS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 95481

DECISÃO

1 – Cumpre consignar que já houve buscas pelo sistema BACENJUD (fls. 

107/109). Diante disso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

exequente à fl. 111, porquanto não houve demonstração pela exequente 

da justificativa para que sejam realizadas outras diligências, uma vez que 

a mencionada foi realizada em fevereiro do corrente ano.

2 – Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob 

pena de arquivamento.

3 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151126 Nr: 9953-70.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE JASSEK DRUMOND - 

OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O MT

 Autos n. 9953-70.2012.811.0006 (Código: 151126)

SENTENÇA

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por JOÃO 

CARLOS AMORIM em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte executada apresentou cálculo da condenação e comprovante de 

pagamento espontâneo às fls. 127/128.

À fl. 129 o exequente informa que concorda com o valor depositado em 

conta judicial e pugna pela expedição de alvará em nome da causídica.

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte ré cumpriu a obrigação objeto 

dos autos, promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

mandato encartado à fl.130, com fulcro no artigo 10 do CPC c/c item 2.13.3 

da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 129. Por conseguinte, 

EXPEÇA-SE o alvará para levantamento dos valores para a conta bancária 

da patrona da parte autora, conforme requerido.

Em seguida, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192758 Nr: 10003-91.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ROSARIA PEREIRA EGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL IMPORTADORA 

HERMES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS GAZAL ROCHA - 

OAB:96.079

 Código: 192758

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 101/103 e a certidão de fl. 100, 

PROCEDA-SE à retificação da capa dos autos e do Sistema de 

Informações Processuais – Apolo, fazendo constar como Cumprimento de 

Sentença, tendo como exequente SEBASTIANA ROSÁRIA PEREIRA 

EGUES e como executado SOCIEDADE COMERCIAL IMPORTADORA S/A.

 2 – Logo, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se e façam-se os 

autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195699 Nr: 859-59.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON WOLENSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O MT

 Código: 195699

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 154 e 164, PROCEDA-SE à retificação 

da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

WILSON WOLENSKI e como executado SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.

 2 – Logo, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores porventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se e façam-se os 

autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 149648 Nr: 8322-91.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBDOE, ACBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 149648

DECISÃO

1 – Levando-se em consideração o princípio da duração razoável do 

processo e, tendo em vista que já houve o deferimento anterior do pedido 

de suspensão do feito (fl. 76), o pleito de fl. 119 não merece prosperar.

 2 - Desse modo, INDEFERE-SE o pedido de suspensão formulado pelo 

exequente à fl. 119.

3 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar requerendo providências úteis para o deslinde da presente 

execução, sob pena de extinção ou arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190553 Nr: 8625-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM-M, MAM, JAGDS, GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402/TO, FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943-A, 

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - OAB:2412/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 190553

DESPACHO

1 – Tendo em vista que novo endereço da parte executada foi encontrado 

através das buscas do sistema INFOJUD (fls. 93/95), INDEFERE-SE o 

pedido da parte exequente à fl. 96 para que este juízo oficie a Justiça 

Eleitoral para levantamento do endereço.

2 – Considerando as buscas junto ao INFOJUD, CITE-SE a parte 

demandada no endereço constante à fl. 95.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196853 Nr: 1561-05.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ZEFERINO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MÁRTINES 

GONÇALVES DE AMORIM - OAB:21353/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GIOVANNI BEZERRA - 

OAB:23025/O, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Código: 196853

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 121/122, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

LUIZ ZEFERINO NEVES e como executados VERDE TRANSPORTES LTDA.

 2 – Logo, INTIMEM-SE a parte executadas, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150780 Nr: 9576-02.2012.811.0006

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMETRIO MARQUES DE OLIVEIRA, DINALCI VITTA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE AUGUSTO AMEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA 

NUNES - OAB:185136-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Código: 150780

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 127/130, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequentes 

DEMÉTRIO MARQUES DE OLIVEIRA e DINALCI VITTA DE OLIVEIRA como 

executado JORGE AUGUSTO AMEDI.

 2 – Logo, INTIMEM-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75813 Nr: 2500-63.2008.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMÂNDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código: 75813

DECISÃO

1 – Considerando a manifestação da Defensoria Pública às fls. 140/141, 

verifica-se que realmente não houve a intimação pessoal do curador 

especial, bem por isso, este juízo TORNA NULA a certidão de fl. 136.
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2 – REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública visando promover a 

ciência da sentença prolatada (fls. 130/133) e para manifestar o que 

entender de direito.

 3– INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183810 Nr: 4534-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLC, ESDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Código: 183810

 DECISÃO

1 – Inicialmente, DEFERE-SE o pedido de fl. 347 para inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

2 – Passo seguinte, INDEFERE-SE o pedido para remoção dos veículos 

descritos nas manifestações de fls. 343/345 e fl. 347, tendo em vista que 

a parte exequente fora intimada para informar a localização dos veículos ( 

fl. 346), no entanto, informou somente o endereço da parte executada, 

informação que já é de conhecimento do juízo, não precisando ao certo a 

localização dos veículos.

 3 – INTIMEM-SE a parte exequente para que no prazo de 15(quinze) dias, 

sob pena de arquivamento dos autos, informe localização precisa dos 

veículos para que seja expedido mandado de avaliação.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6558 Nr: 868-85.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRES & FERREIRA LTDA, EVALDO FERREIRA 

DA CRUZ, FÁTIMADE MARIA PIRES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR LOPES 

PIVA - OAB:176020

 Código n. 6558

DECISÃO

1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação da parte 

ré restaram infrutíferas, bem como as de localização do endereço pelos 

meios disponíveis pela parte autora e por esse juízo, DEFERE-SE o pedido 

de fl. 319/319-verso para que se expeça edital de citação da parte ré. 

Para tanto EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, para citação da 

parte requerida EVALDO FERREIRA DA CRUZ, seguindo-se à risca as 

formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências do 

despacho inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006745-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA LEITE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006745-51.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VANESSA LEITE DE JESUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de posterior análise 

das condições da ação e pressupostos processuais, e ainda 

considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que 

instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 06 de Dezembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004809-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CIRLAINE PEREIRA (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO SATURNINO RODRIGUES LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Nos termos 

do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 37,00 reais, visando o cumprimento do Mandado de 

Intimação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres, 6 de dezembro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico (a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002045-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EMBARGANTE)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EMBARGANTE)

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EMBARGANTE)
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M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

THALITA VIRGINIA ELIAS OAB - SP232300 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002045-32.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM 

EMPRESAS LTDA, CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA 

LTDA, CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA, COUROQUIMICA COUROS 

E ACABAMENTOS LTDA EMBARGADO: BRITO STEFFENS & STEFFENS 

LTDA - ME Vistos etc. Embora as partes tenham se manifestado no 

sentido de não desejar produzir provas em audiência de instrução, 

requerendo, portanto, o julgamento antecipado, este Juízo entende 

necessário a colheita do depoimento pessoal das partes a fim de que 

melhores subsídios sejam produzidos no sentido de esclarecer a posição 

de cada uma das partes no tocante a intenção exposta no contrato. Para 

tanto, lembro que à luz do art. 385 e 370, ambos do CPC, pode o Juiz 

determinar de ofício a produção de provas, bem como determinar a 

realização de depoimento pessoal das partes. Assim sendo, designo o dia 

27 de fevereiro de 2019, às 17:00 horas, para o ato. Intimem-se 

pessoalmente as partes, a fim de que as pessoas jurídicas embargantes 

compareçam ao ato, através de representante, bem como para que a 

parte embargada compareça ao ato, anotando-se as advertências do art. 

385, §§1° e 2° do Código de Processo Civil. Ficam ainda as partes 

intimadas através de seus Advogados. Expeça-se o necessário. 

Cáceres/MT., 06 de dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006748-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADELIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDSON DE SOUZA MEIRA (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

EDENIA DOS SANTOS PINTO (REQUERENTE)

ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL (REQUERENTE)

RUBENS VIDAL ANDRADE (REQUERENTE)

GILCE MARIA CINTRA GOMES (REQUERENTE)

MARIA ROSEMARY GONCALVES MENDES (REQUERENTE)

CLEUZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006748-06.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: EDSON DE SOUZA MEIRA, MARIA ADELIA DOS SANTOS, 

GILCE MARIA CINTRA GOMES, MARIA ROSEMARY GONCALVES MENDES, 

RUBENS VIDAL ANDRADE, EDENIA DOS SANTOS PINTO, ROZEMEIRE DE 

SOUZA LEAL, MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA, CLEUZINHA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., FEDERAL DE SEGUROS 

S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL C.C DANO MORAL. 

Inicialmente faz-se necessário tecer as seguintes ponderações e 

reflexões: A proteção judicial em prol das partes que se socorrem do 

Judiciário como único caminho para resolução dos problemas acaba 

muitas vezes por conduzir a uma política jurídica efetivada a partir da 

argumentação jurídica da proteção dos princípios consumeristas e da 

justiça social. Todavia, importante sempre se ter a noção de que, 

juntamente com o princípio da justiça social, se tenha também um olhar 

atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de acidentalmente 

se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência de visão das 

externalidades (positivas e negativas) que toda decisão judicial gera. A 

partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito para garantir o 

livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se debruçado sobre 

a análise dos custos de sua utilização e “o que parece escapar à 

percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um recurso 

rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para 

a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar serviços 

públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o acesso ao 

recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a possibilidade de usar 

e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em larga medida o que 

realmente desejam as pessoas. Focar apenas o incentivo ao uso do 

Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está sobrecarregado de casos 

e seu estoque é crescente, ainda que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), 

é acelerar e incentivar a sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá 

conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 

2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que “Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e 

custo (para a Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não 

há de ser transformado em instrumento de claudicação e de 

tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de quem postula a 

necessária responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. 

nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo 

milênio, novos tempos e novas formas de composição de conflitos que 

podem e devem ser incentivados e utilizados antes do ingresso 

precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais Superiores estão 

trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à justiça, como por 

exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa de composição 

prévia do conflito, como bem se observa no Recurso Repetitivo que 

estabeleceu como condição do aforamento da ação da exibição de 

documentos o pedido administrativo realizado perante à instituição 

financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). (Grifei e sublinhei). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 

até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1.A instituição de condições para o regular exercício 

do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para 

se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. (…).” (STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barro, 

Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre esse novo standard ético-judicial 
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que passo a analisar a petição inicial, e exigir que a parte demonstre a 

indispensabilidade de se utilizar de meios de composição antes do 

ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto na descrição da petição 

inicial, como nos documentos apresentados, a parte não demonstra ou 

fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter instado a parte 

demandada sobre os questionamentos ventilados na inicial. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir da parte autora, pois sem ele e sem uma negativa da parte 

Demandada, não há pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame 

do mérito da pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em 

tese, poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção 

judicial, é de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, 

ressaltando que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, 

poderá questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não 

imediata, no mínimo, célere. Além da possibilidade de resolução imediata, 

existe outro importante caminho e órgão que representa a gama de 

consumidores na resolução dos conflitos. Tal órgão é por todos conhecido 

como sendo o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de 

Cáceres-MT. Não obstante, também observa-se que os requerentes 

formularam pedido de justiça gratuita, sem contudo demonstrar que de fato 

estejam em condição de hipossuficiência. É sabido que este Juízo tem 

adotado entendimento segundo o qual, não basta a mera declaração para 

a parte lograr o benefício, mas que, de fato demonstre sua incapacidade 

de suportar os encargos do processo. Ademais, conforme se observa da 

inicial, nem mesmo a profissão dos requerentes foi indicada na inicial de 

modo que mostra-se pertinente o questionamento, a fim de que o Juízo não 

aprecie o pedido de justiça gratuita no “escuro”. Assim sendo, nos termos 

do art. 321 do Código de Processo Civil determino o que segue: - Que os 

autores complementem a inicial a fim de comprovar a pretensão resistida; - 

Que os autores indiquem suas profissões, bem como comprovem a renda 

a fim de subsidiar o Juízo na apreciação do pedido de justiça gratuita. Fica 

anotado o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT, 06 de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002551-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – 

DILIGÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 

1002551-08.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 28.133,19 ESPÉCIE: 

[JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, LIMITAÇÃO DE JUROS]

->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: RENATO CESAR PINTO DE 

ARRUDA ARANTES Endereço: rua voluntarios da patria, 789, centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEBASTIAO 

CARLOS DE ARRUDA Endereço: ALAMEDA JÚLIO MULLER, (RES 

ALAMEDA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-200 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de 

Intimação. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 6 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006101-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006101-11.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

FATIMA APARECIDA GONCALVES Endereço: aveninda Jose Palmiro da 

SIlva, 06, quadra 15 lote 06, sao jose, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA Endereço: 

Avenida do Sangradouro, 72, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa 

Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, com fito de 

que apresente os nomes e a qualificação dos confinantes, no prazo de 5 

dias, a fim de que a secretaria proceda a citação dos mesmos. Cáceres, 6 

de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004809-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA CIRLAINE PEREIRA (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO SATURNINO RODRIGUES LEITE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004809-88.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA, MARIA CIRLAINE PEREIRA RÉU: 

JOÃO SATURNINO RODRIGUES LEITE Vistos etc. O réu em sua 

contestação formulou a pretensão de protesto genérico de produção de 

provas na instrução. Já o autor, em sua impugnação requereu o 

julgamento antecipado da lide. É bem certo que à teor do art. 370 do CPC o 

Juiz poderá determinar de ofício ou a requerimento a produção das provas 

úteis ao processo, bem como indeferir a produção daquelas que reputar 

inúteis à solução da lide. Dito isto, nos termos do art. 139, VI do CPC, hei 

por bem conceder o prazo de 10 (dez) dias, para que a parte ré melhor 

justifique sua pretensão probatória, devendo indicar as provas que 

pretende produzir e justificar a sua pertinência para a solução do mérito. 

No mesmo prazo, poderá a parte autora também indicar provas, 

observando-se do mesmo modo a necessidade de justifica-las. Decorrido 

o prazo, retorne concluso para análise ficando ressalvada a hipótese de 

julgamento antecipado. Cáceres/MT., 17 de novembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006157-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBES BALIEIRO DAMASCENO (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO OAB - RJ095711 (ADVOGADO(A))

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1006157-78.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 120.000,00 ESPÉCIE: 

[ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO Endereço: RUA W, 

189, Coxipó da Ponte, SÃO FRANCISCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-718 

POLO PASSIVO: Nome: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA 

CATARINA Endereço: Praça Major João Carlos, 99, Centro, CÁCERES - MT 

- CEP: 78200-000 Nome: JARBES BALIEIRO DAMASCENO Endereço: Praça 

Major João Carlos, 99, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA ADVOGADA, DRª Maria Cecília 

Bousquet Carneiro, OAB/RJ 95.711, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o número da OAB do advogado Dr. Roberto Piccelli, vez que o 

número indicado o ID Num. 11468386 pertence a inscrição do advogado 

Dr. GLAUCO DA BOA VIAGEM SANDOVAL, documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006310-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE LIMA CARVALHO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS, TAXA DE 

DISTRIBUIÇÃO E DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1006310-77.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 43.079,80 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA 

(40) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., s/n, AV CIDADE DE DEUS - PREDIO PRATA 2 ANDAR, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

JANE DE LIMA CARVALHO Endereço: RUA PADRE CASSEMIRO, 2618, 

CACERES, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos com a 

finalidade de: 1) - Intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o recolhimento das Custas e Taxas de Distribuição; 2) - Intimar 

Vossa Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, com o 

intuito de que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de 

Citação a ser oportunamente expedido. 2.1) - Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) - Ao final, após 

efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá 

acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 6 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1000320-08.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 151.659,27 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., S/N, NUCLEO CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: R. PEREZ RESTAURANTE - 

ME Endereço: PRAÇA BARAO DO RIO BRANCO, 118, CENTRO, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: RODRIGO PEREZ Endereço: PRAÇA BARAO 

DO RIO BRANCO, 118, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na 

qualidade de Representante da Parte Autora, por todo o despacho abaixo 

transcrito e processo supracitado, com o fito de que compareça com seu 

cliente na Audiência de Conciliação agendada para o dia 18/03/2019 

13H00M, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. DESPACHO: "Vistos 

etc. Antes de iniciar a fase dos atos expropriatórios, nos termos do art. 

139, V do CPC, hei por bem determinar a realização de audiência para 

tentativa de autocomposição entre as partes. Solicite ao CEJUSC 

designação de data. Após intimem-se as partes, por meio dos Advogados, 

para o comparecimento ao ato. Anote-se na intimação de que as partes 

compareçam com a disposição e capacidade para transigir de modo que, 

em não havendo a intenção de realizar acordo deverão em tempo hábil se 

manifestar no processo nesse sentido, a fim de que a máquina judiciária 

não seja movimentada de maneira inócua. Independente da audiência, 

deverá o credor se manifestar no prazo de 15 dias em relação aos bens 

penhorados de modo a esclarecer se possui interesse na adjudicação ou 

na alienação, por iniciativa privada ou judicial, dos aludidos bens. 

Expeça-se o necessário. Após a audiência, retorne concluso." 

ADVERTÊNCIAS AS PARTES: A) O prazo para oferecer contestação será 

de 15 dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Esse 

prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes com 

procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e contado em quádruplo, caso o requerido seja a Fazenda Pública 

ou o Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa (art. 334, § 8 ° do NCPC). E) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). F) Deverá (ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Cáceres, 6 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001171-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON TRINDADE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

sobrestados por mais 60 dias. Cáceres-MT, 6 de dezembro de 2018. JOEL 

SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006725-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1006725-60.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 12.685,43 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Neftes 

de Carvalho, n 489-S, Duas Pontes, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 POLO PASSIVO: Nome: SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA - ME 

Endereço: AVENIDA JANUARIO SANTANA DO CARMO, 461, CENTRO, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação de 

Bens a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o 

site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”.Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista 

Judiciário, digitei. Cáceres-MT , 6 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 
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processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002698-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS OAB - MT0008659A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002698-05.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 28.634,46 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: ATACADAO S.A. Endereço: AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA LIMA, 

6944, - LADO ÍMPAR, ALTOS DO COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-505 

POLO PASSIVO: Nome: BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

Endereço: R SÃO JORGE, 668, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuando 

o recolhimento do selo da CERTIDÃO DE ADMISSÃO DE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO PARA FINS DE AVERBAÇÃO, após, no mesmo prazo, retirar a 

r. certidão para as providências do § 1º do artigo 828 do CPC, documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006293-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELIANNE SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LEAL DE MORAES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1006293-41.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 7.332,35 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, Ato / 

Negócio Jurídico]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

DELIANNE SILVA DE JESUS Endereço: Rua Afonso Pena, 642, Jardim 

Cidade Nova, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SILVANA LEAL DE MORAES Endereço: Avenida São Luiz, 12, Jardim 

Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da 

Parte Autora, com o fito de que compareça com seu cliente na Audiência 

de Conciliação agendada para o dia 12/02/2019 Hora: 14:00, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. . ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Cáceres, 6 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000987-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DO COUTO DA SILVA (AUTOR(A))

NOEL JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000987-91.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

NOEL JOSE DE ALMEIDA, ELIANA DO COUTO DA SILVA RÉU: ANNA 

CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA Aguarde a realização da audiência 

agendada pelo Centro Judiciário. Caceres, 6 de dezembro de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002709-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002709-63.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

IRISMAR DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. MANTENHO a realização da audiência 

designada para o dia 07/12/2018 uma vez que não se trata de mera 

audiência conciliatória, mas sim, de audiência concentrada, em cuja 

oportunidade será realizada avaliação médica para subsidiar as partes à 

possibilidade de composição. Deste modo, determino o prosseguimento do 

feito na forma em que já estabelecido. Cáceres/MT., 06 de Dezembro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001965-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GARCIA OURIVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001965-05.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: ANTONIO GARCIA OURIVES Vistos etc. Compulsando os 

autos observa-se que o feito teve início como ação de execução, mas que 

atualmente encontra-se na fase de cumprimento de sentença (após o 

acolhimento de tese ventilada em exceção de pré-executividade que 

culminou com a extinção da execução). Porém, ao contrário da exceção 

em que as partes litigavam em razão de direito controverso, atualmente, o 

polo ativo da demanda foi ocupado pelo Advogado que logrou êxito na 

causa, passando a ter legítimo interesse na verba honorária arbitrada na 

sentença, pela qual está agora implementando a fase executiva de 

sentença. Em sendo o Advogado a parte legitimada à execução dos 

honorários, mostra-se imperioso que se conste nos registros do 

processo, a sua posição no polo ativo da ação. Somado a isso, é sabido 

que o CPC implementou o chamado “processo sincrético”, unificando num 

só processo, as fases cognitiva e executiva. Todavia, a unificação neste 

processo poderá prejudicar a segurança jurídica. Isso porque acaso seja 

retificado nos autos o polo ativo, substituindo o autor da ação anterior pelo 

Advogado exequente dos honorários, estar-se-á promovendo o 

desaparecimento da relação processual estabelecida na ação cognitiva. 

Portanto, para evitar o desaparecimento do histórico processual havido em 

relação processual estabelecida durante o curso da exceção, e ainda 

para assegurar o pleno exercício do direito daquele que está legitimado a 

executar os honorários de sucumbência, garantindo-se a segurança 

jurídica daquilo que já aconteceu sem prejudicar o que há de vir, 

verifica-se a necessidade de relevar a disposição normativa acerca do 

processo “uno”, “sincrético”, materializado através do cumprimento de 

sentença, para então determinar que a execução dos honorários seja 

processada em autos autônomos. Assim, a relação processual do 

processo de conhecimento não desaparecerá dos registros de 

distribuição, sem que também seja prejudicada a nova relação processual 

estabelecida na execução de honorários. Ante o exposto, contido no id. 

16796173 deverá ser distribuído como processo autônomo de execução 

de sentença. A distribuição deverá ser instruída com cópia do título 

judicial, documentos que possibilitem a identificação dos Executados e 

desta deliberação. Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e 

capítulo 6 da CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão 

isentas de recolhimento de custas. Intime-se. Por fim, após as 

formalidades legais, arquive-se este feito. Cáceres/MT., 06 de Dezembro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001965-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GARCIA OURIVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001965-05.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: ANTONIO GARCIA OURIVES Vistos etc. Compulsando os 

autos observa-se que o feito teve início como ação de execução, mas que 

atualmente encontra-se na fase de cumprimento de sentença (após o 

acolhimento de tese ventilada em exceção de pré-executividade que 

culminou com a extinção da execução). Porém, ao contrário da exceção 

em que as partes litigavam em razão de direito controverso, atualmente, o 

polo ativo da demanda foi ocupado pelo Advogado que logrou êxito na 

causa, passando a ter legítimo interesse na verba honorária arbitrada na 

sentença, pela qual está agora implementando a fase executiva de 

sentença. Em sendo o Advogado a parte legitimada à execução dos 

honorários, mostra-se imperioso que se conste nos registros do 

processo, a sua posição no polo ativo da ação. Somado a isso, é sabido 

que o CPC implementou o chamado “processo sincrético”, unificando num 

só processo, as fases cognitiva e executiva. Todavia, a unificação neste 

processo poderá prejudicar a segurança jurídica. Isso porque acaso seja 

retificado nos autos o polo ativo, substituindo o autor da ação anterior pelo 

Advogado exequente dos honorários, estar-se-á promovendo o 

desaparecimento da relação processual estabelecida na ação cognitiva. 

Portanto, para evitar o desaparecimento do histórico processual havido em 

relação processual estabelecida durante o curso da exceção, e ainda 

para assegurar o pleno exercício do direito daquele que está legitimado a 
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executar os honorários de sucumbência, garantindo-se a segurança 

jurídica daquilo que já aconteceu sem prejudicar o que há de vir, 

verifica-se a necessidade de relevar a disposição normativa acerca do 

processo “uno”, “sincrético”, materializado através do cumprimento de 

sentença, para então determinar que a execução dos honorários seja 

processada em autos autônomos. Assim, a relação processual do 

processo de conhecimento não desaparecerá dos registros de 

distribuição, sem que também seja prejudicada a nova relação processual 

estabelecida na execução de honorários. Ante o exposto, contido no id. 

16796173 deverá ser distribuído como processo autônomo de execução 

de sentença. A distribuição deverá ser instruída com cópia do título 

judicial, documentos que possibilitem a identificação dos Executados e 

desta deliberação. Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e 

capítulo 6 da CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão 

isentas de recolhimento de custas. Intime-se. Por fim, após as 

formalidades legais, arquive-se este feito. Cáceres/MT., 06 de Dezembro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003074-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA FIM DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003074-20.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

NELSON RIBEIRO RÉU: KARINA FIM DE ALMEIDA Vistos etc. O pedido de 

cumprimento de sentença deverá se limitar aos limites do acordo 

entabulado em audiência e posteriormente homologado. A dívida 

remanescente proveniente do contrato de locação que não foi objeto do 

acordo deverá ser discutida em ação própria, mormente em razão de que 

a presente ação de conhecimento já foi extinta em razão da homologação 

do acordo (id. 15040991 - Pág. 1). Portanto, intimo o autor para readequar 

seu pedido de cumprimento de sentença, observando-se os limites do 

acordo homologado. Em todo o caso, reitero a determinação anterior no 

sentido de que seja expedido o mandado para desocupação do imóvel. 

Apresentado o pedido de cumprimento de sentença que deverá observar 

o procedimento do art. 523 do CPC, instruído com o cálculo atualizado da 

dívida, intime-se o devedor para pagamento em 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1° 

do CPC. Recomenda-se, por economia processual, que tanto o despejo 

como a intimação para cumprimento da parte líquida da sentença seja 

realizada em único ato. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 06 de 

Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003074-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA FIM DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003074-20.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

NELSON RIBEIRO RÉU: KARINA FIM DE ALMEIDA Vistos etc. O pedido de 

cumprimento de sentença deverá se limitar aos limites do acordo 

entabulado em audiência e posteriormente homologado. A dívida 

remanescente proveniente do contrato de locação que não foi objeto do 

acordo deverá ser discutida em ação própria, mormente em razão de que 

a presente ação de conhecimento já foi extinta em razão da homologação 

do acordo (id. 15040991 - Pág. 1). Portanto, intimo o autor para readequar 

seu pedido de cumprimento de sentença, observando-se os limites do 

acordo homologado. Em todo o caso, reitero a determinação anterior no 

sentido de que seja expedido o mandado para desocupação do imóvel. 

Apresentado o pedido de cumprimento de sentença que deverá observar 

o procedimento do art. 523 do CPC, instruído com o cálculo atualizado da 

dívida, intime-se o devedor para pagamento em 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1° 

do CPC. Recomenda-se, por economia processual, que tanto o despejo 

como a intimação para cumprimento da parte líquida da sentença seja 

realizada em único ato. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 06 de 

Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195082 Nr: 547-83.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA DOS SANTOS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MIRR LTDA, RONALDO DA 

CRUZ ALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CÁCERES - OAB:, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:OAB/MT8169

 INTIMAÇÃO do Advogado, Dr. KELCIO JUNIO GARCIA a proc eder a 

devolução dos autos acima indicados, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166011 Nr: 3062-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR SONIA DA SILVA -ME, ELENIR SONIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

não houve acordo na audiência realizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90592 Nr: 5788-82.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL NORTE TRANSPORTES S/A, VANIA TAIS 

PINHEIRO, ADRIANA PINHEIRO, DEBORAH PINHEIRO MOURA ROCHA, 

ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO, CICERO MARQUES DE CARVALHO, 

EMPRESA VERDE TRANSPORTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE A. B. DO NASCIMENTO 

- OAB:16.962/E, CAMILA GONZAGA VANINI - OAB:23.640/O, CIBELI 

SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI EDUARDO SANO 

LAURINDO - OAB:10128

 CUSTA

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença . Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 
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e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 140765 Nr: 10418-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.3 - INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 03 de 

dezembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150376 Nr: 9126-59.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MILTON DA SILVA OLIVEIRA-ME, 

DOUGLAS MILTON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ... DEFIRO a alienação judicial do bem, qual seja, 01 (uma) máquina gráfica 

impressora off set, fabricante Heidelberg, modelo GTO 52-Z, n° 690.150 N, 

bicolor, série 682057, ano 2007, sistema de molho sem moleton 

(aquasystem), pulverizador de pó, motor trifásico, ferramentas, catálogos 

de peças e manuais. DELIBERO pela remoção do bem, ficando à cargo do 

credor as atribuições do depósito (art. 840, II e §1°, ambos do CPC) 

mediante termo nos autos – sendo que o devedor deverá adotar as 

providências necessárias à facilitação de sua entrega. Por economia, a 

fim de evitar custos operacionais, e seguindo a tendência de 

informatização dos processos judiciais, nos termos do art. 879, II do 

Código de Processo Civil, o leilão deverá ser realizado eletronicamente 

(c.c art. 882, §1° do CPC). Para tanto, nomeio como leiloeiros as pessoas 

de CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada 

na Junta Comercial/MT sob nº 22, JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro 

Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO 

DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013 (art. 880 

c.c art. 881, §1°, ambos do CPC). ... Para fins do art. 885/CPC, fixo como 

preço mínimo da arrematação a importância correspondente a 50% do 

valor da avaliação, cujo lance, se contemplado, deverá ser depositado 

numa única parcela e de imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou 

depósito judicial (art. 892/CPC). A ordem de entrega do bem será expedida 

desde logo seja demonstrado o pagamento do lance ofertado, bem como a 

comissão do(s) leiloeiro(s), a qual fixo no importe de 10% do valor da 

arrematação (Art. 884, parágrafo único do CPC). O executado deverá ser 

intimado do leilão pessoalmente, mediante carta com aviso de recebimento 

(art. 889, I do CPC). ... Aportando nos autos o proveito do produto leiloado, 

intime-se o credor através de seu Advogado para manifestar e requerer o 

que entender pertinente em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 159042 Nr: 6776-64.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO CORREA, CACILDA BATISTA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANI RICARDO BATISTA 

MATEUS - OAB:194378/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 Código n. 159042

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fl. 212 e os cálculos acostados à fl. 213, 

assim como a certidão do trânsito em julgado da sentença, INTIME-SE a 

parte devedora para que, em 15 (quinze) dias, pague a o valor 

remanescente da dívida, nos termos da planilha anexada à fl. 213.

2 – Decorrido “in albis” o prazo acima assinalado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS para análise do pedido de penhora online.

3 – Considerando o trânsito em julgado da sentença sem interposição de 

recurso (fl. 215), este juízo DEFERE o pedido de fl.214. Para tanto, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor já depositado em nome do 

causídico da parte exequente considerando os dados bancários indicados 

à fl. 214, tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento 

de mandato encartado à fl. 26, com fulcro no artigo 10 do CPC c/c item 

2.13.3 da CNGC.

4 – Depois, INTIME-SE a parte demandante pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC.

5 - CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169257 Nr: 5630-51.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA SCHIMIDT, DANIEL HENRIQUE AZEVEDO 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SATURNINO VITÓRIO DA SILVA, 

ANATTE SIQUEIRA DA SILVA, GIRLENE VITORIA DA SILVA, ALCIONE 

VITORIA DA SILVA MORO, LUCIENE VITORIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando ter maiores elementos para o julgamento da lide, delibero pela 

colheita do depoimento pessoal dos Autores e a oitiva de até três 

testemunhas, cujo rol deve ser apresentado no prazo de 10 dias.

Designo o dia 20 de fevereiro de 2019, às 17:20 horas para a colheita dos 

depoimentos.

Fica a parte Autora intimada para comparecimento, na pessoa do 

Procurador.

Anoto que nos termos do art. 455 do CPC, é ônus da parte em proceder a 

intimação das testemunhas.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162539 Nr: 10330-07.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA ALBUQUERQUE SILVA, MAURO 

AMÉLIO EUSTAQUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818, LEANDRO 

LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... No caso, entendo justa a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de dano moral, a fim de estabelecer uma punição comedida 

ao Requerido, diante da mágoa, desconforto do espírito e abalo emocional 

causados ao Requerente, que merece ser reparado pecuniariamente para 

arrostar, ainda que parcialmente, o sentimento de injustiça. Diante do 

exposto, com fulcro nos fundamentos jurídicos supramencionados, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para condenar o 

Requerido MAURO AMÉLIO EUSTAQUIA a pagar ao Autor JEAN CARLOS 
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FAZIO DE OLIVEIRA o valor de R$25.200,00 (vinte cinco mil e duzentos 

reais) do qual será deduzido e apurado em liquidação de sentença 

eventual proveito econômico obtido com o veículo envolvido no acidente, 

valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo I.N.P.C./I.B.G.E. a 

partir do evento danoso e juros de mora de 1% da data mencionada, bem 

como o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

I.N.P.C./I.B.G.E. a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do acidente (súmula 54 

STJ). JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda com relação a 

Requerida KARINA ALBUQUERQUE SILVA. Em razão da sucumbência, 

condeno o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Decorrido o trânsito em 

julgado da sentença, intime-se a parte Autora para que apresente os 

documentos relativos a destinação dada ao veículo e/ou comprove o 

proveito econômico obtido pela destinação dada, no prazo de 15 dias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130056 Nr: 8688-04.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IVO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO COURY JUNIOR, OROMAR WOODS 

DE SOUZA NETO, LUIZ CATELAN, JOÃO BATISTA DE ABREU, ESPOLIO 

DE ESVALDERICO APARECIDO TOSTA, MARCILIA OLIVEIRA TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEO ADRIANA SANDER DA 

SILVA - OAB:9036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 A fim de delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito, saliento a celeuma está em torno da participação ou não da parte 

Autora na condição de corretor do negócio e se estão ou não presentes 

os requisitos legais para ter direito ao recebimento da comissão.

Para tanto, defiro a produção das seguintes provas:

a) depoimento pessoal das partes, COM AS ADVERTÊNCIAS DE 

CONFISSÃO (art. 385, §§1° e 2° do CPC).

 b) prova testemunhal, cujo rol deverá ser indicado pelas partes no prazo 

comum de 15 (quinze) dias (art. 357, §4°), sendo certo que a incumbência 

de sua intimação será das partes que a arrolaram, nos termos do art. 455 

e ss. do mesmo códex.

 c) Indefiro o pedido de prova pericial solicitada às fls. 210 autos com 

código 130056 em razão da parte não detalhar em que consistiria tal meio 

de prova. Ademais, os fatos objeto da lide podem ser objeto de apuração 

por outros meios de prova.

Em razão do acima exposto, designo audiência de instrução para o dia 27 

de fevereiro de 2019, às 14:00 horas.

 Intimem pessoalmente as partes.

Saliento que esta deliberação esta sendo lançada nos dois feitos em 

apenso. Fica postergado para analisar por ocasião da sentença qualquer 

preliminar arguida.

 Expeça-se o necessário.

Saem as partes intimadas, através de seu Advogado mediante a 

publicação deste no DJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 88848 Nr: 4288-78.2009.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CATELAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO COURY JUNIOR, WILLIAN ALVES 

FERREIRA, OROMAR WOODS DE SOUZA NETO, FRANCISCO ALVES DA 

SILVA, JOSE ALVES DA SILVA, ESPOLIO DE ESVALDERICO APARECIDO 

TOSTA, MARCILIA OLIVEIRA TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, LEDSON GLAUCO 

MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O, JOICE 

PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 20116, RENATO CESAR 

MARTINS CUNHA - OAB:12.079

 A fim de delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito, saliento a celeuma está em torno da participação ou não da parte 

Autora na condição de corretor do negócio e se estão ou não presentes 

os requisitos legais para ter direito ao recebimento da comissão.

Para tanto, defiro a produção das seguintes provas:

a) depoimento pessoal das partes, COM AS ADVERTÊNCIAS DE 

CONFISSÃO (art. 385, §§1° e 2° do CPC).

 b) prova testemunhal, cujo rol deverá ser indicado pelas partes no prazo 

comum de 15 (quinze) dias (art. 357, §4°), sendo certo que a incumbência 

de sua intimação será das partes que a arrolaram, nos termos do art. 455 

e ss. do mesmo códex.

 c) Indefiro o pedido de prova pericial solicitada às fls. 210 autos com 

código 130056 em razão da parte não detalhar em que consistiria tal meio 

de prova. Ademais, os fatos objeto da lide podem ser objeto de apuração 

por outros meios de prova.

Em razão do acima exposto, designo audiência de instrução para o dia 27 

de fevereiro de 2019, às 14:00 horas.

 Intimem pessoalmente as partes.

Saliento que esta deliberação esta sendo lançada nos dois feitos em 

apenso. Fica postergado para analisar por ocasião da sentença qualquer 

preliminar arguida.

 Expeça-se o necessário.

Saem as partes intimadas, através de seu Advogado mediante a 

publicação deste no DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178883 Nr: 1566-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito deferido 

às fls. 66, razão pela qual, INTIMO a parte autora, para, requerer o que 

entender de direito em 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143281 Nr: 1173-44.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA KOPP, DILMA NADIR RAMOS KOPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, npo 

prazo de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito para a 

garantia da dívida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 68885 Nr: 6325-49.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO CORREA, CACILDA BATISTA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANI RICARDO BATISTA 

MATEUS - OAB:194378/SP, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350, 

PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA 

DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 
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MARI - OAB:3.056 MT

 (...)1 – Forte em tais fundamentos e como a tese arguida pela parte 

impugnante – de forma extemporânea – já foi alvo de prestação 

jurisdicional, este juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de 

sentença ora ventilado.2 – Considerando o depósito judicial realizado pela 

parte executada (fl. 339), bem como os poderes concedidos ao advogado 

da parte impugnada/exequente (fl. 152), este juízo AUTORIZA desde já a 

expedição de alvará na forma pleiteada.3 – Tendo em vista que o patrono 

não apresentou os dados bancários para depósito dos valores, INTIME-SE 

para fazê-lo no prazo de 10 (dez) dias ou indicar os dados bancários da 

parte exequente no mesmo prazo assinalado.4 – Indicada a conta 

bancária, EXPEÇA-SE alvará do valor depositado em favor do patrono da 

parte exequente, cumprindo, se for o caso, o art. 450, § 3º, da CNGC/MT.5 

– CUMPRA-SE, expedindo o necessário.6 – Após o transcurso do prazo, 

com ou sem manifestação da parte exequente, voltem os autos 

CONCLUSOS.7 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 04 de dezembro 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 54990 Nr: 2464-89.2006.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Levando-se em consideração que este Magistrado estará usufruindo de 

folga compensatória/folga recesso pelo período de 05 a 16/09/2016, em 

cumprimento ao disposto no artigo 234 do Código de Organização e 

Divisão Judiciária (Lei nº 4.964/85), faço a devolução destes autos à 

Serventia, determinando que após o retorno (19/09/2016) sejam os autos 

remetidos à conclusão para as providências pertinentes.

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138240 Nr: 7716-97.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA ZOCCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MURILO ROLIM JÚNIOR, ODIL 

MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Nos termos do art. 772, inciso I do CPC designo o dia 06 de fevereiro de 

2019, às 17:30 horas para o comparecimento das partes.

Anoto que o não comparecimento caracterizará ato atentatório à dignidade 

da justiça com imposição de multa.

Ficam as partes intimadas para comparecimento, na pessoa de seus 

Procuradores.

Enquanto não realizada a audiência, adotem as partes postura para a 

busca de solução consensual do caso.

Acaso não seja obtida composição, durante à audiência o juízo analisará 

todas as questões pendentes de apreciação, incluso nos autos de 

embargos em apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 191529 Nr: 9261-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enilson de Araujo Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Alvares de Oliveira - 

OAB:20.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA EGUES DE MACEDO - 

OAB:12657

 Defiro a averbação da dívida nos registros do Serasa, via Serasajud.

Expeça-se nova certidão do crédito para fins de protesto.

Oficie à Junta Comercial requisitando do contrato social e demais 

alterações das empresas descritas às fls. 82/83. Conste prazo de 10 dias 

para resposta.

O pedido de inclusão de terceira pessoa na lide, inclusive a anotação no 

serasa não tem respaldo legal que o ampare. A condição de cônjuge pode 

até ter repercussão na penhora de 50 % do patrimônio comum do casal, 

mesmo que em nome exclusivo de um dos cônjuges. Assim, indefiro o 

pedido formulado pelo Credor.

Diligencie o Credor junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Setor de 

Cadastro da Prefeitura Municipal para fins de buscas de bens imóveis 

passíveis de penhora.

Acaso não seja localizado imóveis, esclareça quanto o interesse na 

requisição das últimas declarações do imposto de renda.

Sem prejuízo, após a expedição dos documentos, encaminhe ao Centro 

Judiciário para designação de audiência de tentativa de conciliação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195157 Nr: 587-65.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLITON ESTORRILHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Cuida-se de ação de inexigilidade de débito c/c repetição de indébito e 

danos morais.

O cerne da discussão esta centrada em apurar quanto à regularidade ou 

não da cobrança de duas faturas de energia por registrar consumo muito 

acima da média de consumo. Por decorrência lógica, deve ser perquirir se 

o sistema de medição estava apresentando defeito e/ou se o consumidor 

efetivamente utilizou a totalidade de energia registrada.

 No curso da ação foi noticiada a substituição da unidade consumidora 

conforme documentos de fls. 97/101.

Segundo dispõe o art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito.

 Frente a notícia de substituição da unidade consumidora, entendo 

pertinente converter o julgamento em diligência, para apurar quanto à 

realização ou não de algum trabalho técnico no medidor para identificar 

sua regular funcionalidade.

Assim, determino que seja oficiado ao INMETRO -Instituto Nacional de 

Metrologia Normalização e Qualidade Industrial, situado na Rua Joaquim 

Murtinho nº 1318, Bairro Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP 78020290 

requisitando informação se foi realizada vistoria/pericia no equipamento de 

medição de energia nº 0002179230. Acaso tenha sido, solicito remessa de 

cópia. Instrua com cópia dos documentos de fls. 98/101. Conste prazo de 

dez dias para resposta.

Sem prejuízo, informe a Requerida sobre a destinação dada no 

equipamento e/quanto a realização algum trabalho técnico para investigar 

possível erro no registro de leitura, no prazo de dez dias.

Vindo a resposta do INMETRO, reoportunizo às partes aditarem, querendo, 

às alegações finais, no prazo de dez dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)
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RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1000320-08.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 151.659,27 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., S/N, NUCLEO CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: R. PEREZ RESTAURANTE - 

ME Endereço: PRAÇA BARAO DO RIO BRANCO, 118, CENTRO, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: RODRIGO PEREZ Endereço: PRAÇA BARAO 

DO RIO BRANCO, 118, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na 

qualidade de Representante da Parte Requerida, por todo o despacho 

abaixo transcrito e processo supracitado, com o fito de que compareça 

com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada para o dia 

18/03/2019 13H00M, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

DESPACHO: "Vistos etc. Antes de iniciar a fase dos atos expropriatórios, 

nos termos do art. 139, V do CPC, hei por bem determinar a realização de 

audiência para tentativa de autocomposição entre as partes. Solicite ao 

CEJUSC designação de data. Após intimem-se as partes, por meio dos 

Advogados, para o comparecimento ao ato. Anote-se na intimação de que 

as partes compareçam com a disposição e capacidade para transigir de 

modo que, em não havendo a intenção de realizar acordo deverão em 

tempo hábil se manifestar no processo nesse sentido, a fim de que a 

máquina judiciária não seja movimentada de maneira inócua. Independente 

da audiência, deverá o credor se manifestar no prazo de 15 dias em 

relação aos bens penhorados de modo a esclarecer se possui interesse 

na adjudicação ou na alienação, por iniciativa privada ou judicial, dos 

aludidos bens. Expeça-se o necessário. Após a audiência, retorne 

concluso." ADVERTÊNCIAS AS PARTES: A) O prazo para oferecer 

contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir: I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e contado em quádruplo, caso o requerido seja a Fazenda Pública 

ou o Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa (art. 334, § 8 ° do NCPC). E) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). F) Deverá (ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Cáceres, 6 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001330-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAIRIS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adriano Pessoa (REQUERIDO)

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001330-24.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: JOSE DAIRIS DA ROCHA REQUERIDO: ADRIANO PESSOA, 

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME Vistos, etc... José Dairis da Rocha, qualificado nos autos em 

epígrafe, ingressou com Ação de Rescisão Contratual em desfavor de 

Stock Car Veículos e Adriano Pessoa, igualmente qualificados. O 

Requerente alega que no mês de junho/2016 firmou com os Requeridos um 

contrato verbal de compra e venda, tendo por objeto um veículo VW Fox 

1.0, Placa NWX0727, cujo preço ajustado era de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais) que seria pago no prazo de 30 dias. Assevera que os 

Requeridos efetuaram o pagamento de tão somente R$8.000,00 (oito mil 

reais), contudo, não cumpriram com a obrigação de pagar o valor total da 

obrigação ajustada. Pontifica que após buscar solução amigável junto ao 

Requerido, este se comprometeu a realizar o pagamento do valor de 

R$15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), firmando nota promissória em 

favor do Requerente. Entretanto, alega que os Réus novamente não 

cumpriram com a obrigação, restando infrutíferas as tentativas de 

negociação amigável, razão pela qual ajuizou a presente ação. Requereu 

a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a busca e 

apreensão do veículo. No mérito, pugnou pela procedência da demanda 

para que declarada a rescisão do contrato, bem como para que sejam as 

Requeridas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais. 

Juntou documentos de ids. 4920666, 4920723, 4920706, 4920688, 

492636, 4920514, 4920451, 4920416. No id. 5562174 sobreveio decisão 

designando audiência de justificação, na qual foi colhido o depoimento 

pessoal do Autor, bem como de uma informante. A tutela de urgência foi 

deferida em decisão contida no id. 6120841 e o veículo apreendido 

conforme auto de busca e apreensão juntado no id. 675698. Citados (id. 

6720034), os Requeridos deixaram transcorrer in albis o prazo para 

apresentar defesa (id. 8320276). Em id. 11594356, o Autor pugnou pelo 

julgamento antecipado no mérito. Por fim, vieram-me conclusos os autos. É 

o relatório. Decido. Decreto a revelia dos Réus com base no art. 344 do 

Código de Processo Civil e art. 307 do mesmo códex. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, bem como inexistindo 

necessidade de maior dilação probatória, passo ao julgamento antecipado 

do mérito na forma do art. 355, incisos I e II do CPC, ante a revelia do 

Requerido, bem como por se encontrar o feito suficientemente instruído 

para julgamento. Pretende o Autor a declaração da rescisão do contrato 

verbal de compromisso de compra e venda firmado com o requerido em 

razão do inadimplemento das obrigações por ele contraídas, pretensão 

esta que merece prosperar. Na dicção do art. 481 do Código Civil, 

denomina-se contrato de compra e venda o contrato pelo qual uma pessoa 

se obriga a transferir o domínio de uma coisa a outra, a qual, por sua vez, 
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se obriga, como contraprestação, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. 

Nesse contexto, o contrato de compra e venda cria obrigações 

recíprocas, quais sejam, para o vendedor surge a obrigação de entregar a 

coisa e para o comprador a de pagar o preço Assim, a parte lesada pelo 

inadimplemento poderá pedir a resolução do contrato caso não prefira 

exigir o seu cumprimento, conforme dispõe o art. 475 da legislação civil 

mencionada. No caso sub judice, as provas acostadas revelam de 

maneira a existência do negócio jurídico descrito na petição inicial, 

consistente em um compromisso de compra e venda de um veículo. 

Conforme se denota da nota promissória anexada no id. 4920451, o 

Requerido Adriano se comprometeu com o Autor ao pagamento do valor 

de R$15.200, 00 (quinze mil e duzentos reais) no mês de novembro de 

2016, corroborando com alegações expostas pelo Autor quanto a 

existência do contrato, mormente porque se harmoniza com as afirmações 

do Autor no sentido de que teria procurado o Requerido para solucionar a 

situação de inadimplência do contrato. Ademais, os depoimentos do Autor 

e da informante Sebastiana, foram firmes, claros e convincentes quanto a 

celebração do negócio narrado, e se coadunam com os fatos expostos na 

inicial e documentos acostados nos autos que reforçam os fatos 

expostos: “Que no mês de junho estava muito endividado, que ainda está, 

que vendeu o carro rápido para negociar uns cartões de crédito; Que foi 

na garagem, que já era conhecido, que ele disse que pegava o carro por 

R$22.000,00; Que devia R$16.000,00 no banco para quitar o carro...que 

ele pediu 30 dias para vender o carro; que disse que tudo bem, porque 

conhecia ele; Que ele deu R$6.000,00, que fez a negociação dos cartões, 

que ele ficou com o carro, que na mesma semana o carro sumiu de lá; Que 

passou os 30 dias que o autor tinha dado para o Requerido; Que chegou 

lá e o Requerido disse que ia lhe dar R$1.000,00 porque o rapaz que 

comprou o carro não havia lhe passado o dinheiro; Que confiou no que ele 

disse e ficou mais 30 dias; Que voltou lá passados 30 dias; Que ele dizia 

que tava “mexendo”; Que os bancos entraram de greve; Que o requerido 

então teve um bom pretexto... Que passou a greve dos bancos acabou e 

que ele procurou o Requerido novamente, que lhe disse que “estava 

dando certo” e que dia 05 de novembro ele quitaria o carro; Que o autor 

disse que não tinha dinheiro para pagar luz e nem para nada mais, e que 

seu sogro estava doente e que ele precisava do carro e estava a pé; Que 

o requerido disse para ficar tranquilo porque ia “dar tudo certinho”...Que 

um dia estava subindo a rua e “bateu” de frente com o seu carro...que o 

rapaz parou com seu carro e cercou o carro na rua; Que perguntou para 

ele onde tinha comprado o carro, que disse que tinha comprado na 

garagem, com o Adriano; Que disse que queria transferir o carro porque o 

carro estava no seu nome; Que ele disse que o Requerido disse que tinha 

que quitar o carro que ia quitar dia 05 de novembro; que pensou que ele 

estava falando a verdade, porque o requerido tinha dito dia 05 de 

novembro para o autor...Que foi até o Requerido novamente que ele disse 

que estava dando tudo certo; Que na ocasião disse que precisava de uma 

nota promissória porque não tinha nenhum documento do negócio; Que 

pegou a promissória...Que em dezembro chegou uma multa do carro...”. 

(Depoimento pessoal Autor). Além disso, devidamente citados, os 

demandados não apresentaram contestação negando a existência do 

negócio jurídico, tampouco apresentaram prova do pagamento do débito 

que lhes é imputado, tornando a presunção da existência do negócio 

jurídico e do inadimplemento da obrigação é inafastável impondo-se a 

declaração da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda. 

Insta mencionar que a resolução do contrato produz a consequência de 

retroagir os efeitos do ato negocial, retornando as partes ao status quo 

ante, ou seja, no contrato de compra e venda o adquirente deve restituir a 

coisa ao alienante, e este o preço que aquele pagou. No caso, por força 

da tutela de urgência concedida em decisão contida no id. 6120841, o 

veículo foi apreendido e entregue ao Autor, atuando este como depositário 

fiel do bem. Sendo assim, em razão da procedência da demanda, confirmo 

a liminar concedida e determino a restituição definitiva do veículo ao Autor. 

De outro lado, resta ao Autor a devolução do valor pago pela parte Ré pela 

aquisição do veículo. O Autor alega prejuízos de ordem material. É cediço 

que o dano material consiste na perda patrimonial sentida pelo lesado, ou 

seja, o decréscimo ocorrido em seu patrimônio, de tal modo que nas ações 

em que o seu ressarcimento é perseguido o prejuízo deve ser 

demonstrado de maneira cristalina, não sendo possível qualquer 

condenação com base em simples presunção. No caso, o prejuízo material 

restou demonstrado pelo documento de id. 4920514, que demonstra a 

infração de multa de trânsito grave cometida após a celebração do 

negócio jurídico. Deste modo, deverá o Requerido indenizar o Autor no 

valor de R$195,23 (cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos) 

concernente a infração de trânsito cometida na direção do veículo objeto 

do contrato, com data de 12/12/2016, ou seja, quando o bem já não estava 

mais em posse do Autor. No mais, vejo que assiste razão ao requerente 

em seu pedido de indenização por danos morais, que deve ser julgado 

parcialmente procedente conforme se verá a seguir. Sobre a 

responsabilidade civil, regra geral, pressupõe a ocorrência de ação ou 

omissão dolosa ou culposa, a existência de dano e o nexo causal entre o 

fato e o dano, como se verifica dos artigos 186 e 927, ambos do Código 

Civil. “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imprudência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral comete ato ilícito”. “Art. 927. Aquele que por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

Para CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “A teoria da responsabilidade civil 

assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar 

é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do 

agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre 

uma e outra.” (Responsabilidade Civil, ed. Forense, pág. 93). Já com 

relação ao dano moral, nos ensina Silvio de Salvo Venosa: “O dano moral 

é prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua 

atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo, o prejuízo 

transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se 

estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se 

de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da 

vida que pode acarretar indenização. Aqui também é importante o critério 

objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o 

psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com 

fatos diuturnos da vida, nem do homem de pouca ou nenhuma 

sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse 

campo, não há formulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado 

sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento 

como contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento 

universal.”. (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil - 

volume IV. 5ª edição. São Paulo. Editora Atlas, 2005. p. 47). No caso dos 

autos, o abalo moral restou demonstrado por toda a situação vivenciada 

pelo Autor em razão do inadimplemento do negócio jurídico rescindido. 

Conforme se extrai dos documentos anexos em ids. 4920688, o veículo 

em questão foi financiado pelo Autor junto à uma instituição financeira. 

Não obstante, como se extrai dos autos, o negócio jurídico foi entabulado 

no mês de junho de 2016 e somente em maio de 2017 retornou à posse do 

Autor. Considerando tais fatos, vê-se que o Requerido usufruiu do veículo 

pelo período de quase um ano sem adimplir com o pagamento da sua 

obrigação, enquanto o Autor arcava com o pagamento do financiamento 

do bem. Assim, toda a situação vivenciada pelo Autor gerou transtornos 

que a meu ver ultrapassam o mero aborrecimento eis que submetido à 

situação de angústia e sofrimento diante do atraso de mais de um ano sem 

poder usufruir o bem, enquanto permanecia arcando com o pagamento do 

financiamento do veículo. Assim, prospera parcialmente o pedido de 

reparação por dano moral, tendo em vista o desequilíbrio emocional 

advindo do próprio evento danoso. Não há critérios absolutos para a 

fixação da indenização por dano moral, devendo ser fixada de maneira 

comedida para que não represente enriquecimento sem causa por parte 

da vítima, ao passo que não pode ser ínfima ao ponto de não representar 

uma repreensão ao causador do dano, tendo em vista o caráter 

pedagógico que deve revestir a medida. Destarte, vários fatores devem 

ser levados em consideração, como a capacidade econômica das partes 

e a repercussão do ato ilícito em análise, além do caráter pedagógico que 

a medida deve ter, no sentido de inibir situações idênticas. No caso, diante 

das circunstâncias fáticas, entendo justa a fixação do valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral a fim de estabelecer 

uma punição comedida aos Requeridos diante do abalo emocional causado 

ao Requerente, que merece ser reparado pecuniariamente para arrostar, 

ainda que parcialmente, o sentimento de injustiça. À vista do exposto, com 

supedâneo na motivação supra e demais normas atinentes à matéria, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENDENTE A DEMANDA para declarar a 

rescisão do contrato de compra e venda firmado entre José Dairis da 

Rocha, Stock Car Veículos e Adriano Pessoa, tendo por objeto o veículo 

descrito na inicial, e confirmo a tutela de urgência concedida determinando 

a restituição definitiva do veículo ao Autor, bem como condeno a parte Ré 

ao pagamento das seguintes verbas indenizatórias: 1) indenização por 

danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo I.N.P.C./I.B.G.E.e acrescido de juros de mora 
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de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do arbitramento - sentença; 

2) indenização pelo dano material experimentado, relativo à multa de 

trânsito praticada pelo Réu em posse do veículo, no valor de R$195,23 

(cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos); 3) Deverá o Autor 

proceder à restituição ao Requerido do valor recebido como adiantamento 

do negócio, com incidência de atualização monetária desde a data do 

ajuizamento da ação e juros de mora, a partir desta sentença, ficando 

assegurado, proceder à compensação com às demais verbas e 

despesas. Em razão da sucumbência, condeno o Requerido ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§2º do CPC. Decorrido o trânsito em julgado, intime-se o Autor para que 

requeira o que entender pertinente em 15 dias. Acaso não se manifeste, 

proceda com a baixa do processo com as formalidades devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002069-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE DE SOUZA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002069-31.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIZE DE SOUZA MARQUES RÉU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por MARIZE DE SOUZA MARQUES em 

face de BANCO LOSANGO S/A. Transcrevo a sinopse fática da inicial: 

“Necessário registrar de início que a Requerente cuida-se de pessoa que 

conta com pouca escolaridade, haja vista que a vida não lhe deu maiores 

oportunidades neste sentido, notadamente quando viveu na zona rural 

praticamente durante toda sua vida. Insta salientar ainda que a Requerente 

é pessoais idosa, sendo certo ainda que por conta da idade avançada não 

apresenta a mesma lucidez de anos anteriores. Sob outro prisma, a 

Requerente sobrevive de parcos vencimentos, cujo valor é destinado 

praticamente para sua alimentação e compra de medicamentos que a 

Requerente faz uso regularmente. A Requerente necessitando de 

dinheiro, contratou junto a Instituição Bancária Requerida serviço de 

crédito pessoal, no valor total de R$ 4.048,26 [Quatro mil e quarenta e oito 

reais e vinte e seis centavos], ficando estabelecido que o pagamento do 

empréstimo seria realizado mediante pagamento de vinte e quatro [24] 

parcelas no valor de R$ 326,23 [Trezentos e vinte e seis reais e vinte e 

três centavos], totalizando o valor de R$ 7.829,52 [Sete mil oitocentos e 

vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos]. Sucede, Douto Julgador, 

que a Requerida ao tempo do negócio jurídico [contratação do serviço] 

incorreu em prática abusiva. Explica-se. É que a Instituição Bancária 

condicionou a liberação do crédito mediante aquisição de outros 

serviços/produtos [Seguro Acessório e Seguro da Sorte] os quais jamais 

foram do interesse da Requerente, cuja prática é vedada pelo Código de 

Defesa do Consumidor [CDC], uma vez que não se pode condicionar o 

fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou 

serviço. Por fim, ainda quanto ao aludido contrato de empréstimo pessoal, 

vale relatar que a Requerida prevalecendo-se da fraqueza e ignorância da 

Requerente, tendo em vista seu pouco [ou nenhum] conhecimento e 

condição social, estipulou unilateralmente e sem qualquer informação e/ou 

esclarecimento [leia-se sorrateiramente] claúsula de capitalização de juros 

prática também vedada pela legislação consumerista, notadamente quando 

não entabulada entre as partes, por consequência, exigindo da mesma 

[Requerente] vantagem manifestamente excessiva. Ocorre, que os 

valores cobrados à título de Seguro Acessório e Seguro da Sorte foram 

inseridos no valor total financiado e somado a capitalização de juros, por 

conseguinte, majorou demasiadamente as prestações do contrato de 

empréstimo pessoal, aumentando os juros remuneratórios do valor 

financiado. Neste diapasão, Insigne Julgador, considerando que toda 

relação contratual que dê vantagem exagerada a uma das partes deve ser 

deduzida em juízo, constituindo, então, uma possibilidade de emancipação 

dos acertados das amarras contratuais que se mostram abusivas e sendo 

certo que a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais está 

expressamente prevista no artigo 6º inciso V da Lei n° 8.078/90 erigida 

pelo artigo 5º inciso XXXII da Carta Magna, a Requerente busca por meio 

desta o provimento judicial, com o fito de seu empréstimo seja regido sem 

a incidência da condenada prática da capitalização dos juros e com a 

exclusão dos serviços de Seguro Acessório e Seguro da Sorte, não 

permitindo que prospere tal prática abusiva e ilícita adotada pela 

Requerida.” Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o 

quanto segue: ““Ex positis”, e o mais que sabiamente saberá informar 

esse Douto Juízo, requer com o devido respeito e acatamento se digne 

Vossa Excelência em determinar o seguinte: a] Citação da Requerida para 

que tome ciência da presente demanda e, para que, caso queira, 

apresente defesa no prazo legal estabelecido pela legislação aplicável à 

espécie, sob pena de revelia e confissão; b] Inversão do ônus da prova 

na forma do artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor 

[CDC], requerendo seja a Requerida compelida a apresentar toda 

documentação referente ao caso em comento, na forma do artigo 396 e 

sob pena de aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil [CPC]; c] 

Concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser pobre, não tendo 

condições de arcar com as despesas do processo nos termos da Lei n° 

1060/50; e] Informa a Requerente quanto a pretensão de composição 

amigável, motivo pelo qual requer seja designada audiência de conciliação 

ou mediação na forma do inciso VII do artigo 319 e artigo 334 do Código de 

Processo Civil [CPC]; f] Inexitosa a tentativa de composição amigável, 

requer ao final seja julgada Totalmente Procedente a presente ação em 

epígrafe, revisionando o Contrato de Cédula de Crédito Bancário, parar 

declarar nula a cláusula contratual que estipulou incidência de 

capitalização de juros, bem como para declarar nula a cobranças dos 

serviços/produtos [Seguro Acessório e Seguro da Sorte]. g] Outrossim, 

requer seja julgado procedente o pedido de repetição de indébito, com a 

condenação da Requerida a restituir o valor de R$ 3.918,72 [Três mil 

novecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos] valor este 

correspondente ao dobro do cobrado indevidamente e abusivamente da 

Requerente, nos moldes do parágrafo único do artigo 42 do Consumidor 

de Defesa do Consumidor [CDC]. Outrossim, requer a incidência de 

correção monetária desde a data [20.11.2015] do pagamento da primeira 

parcela do empréstimo pessoal, nos termos do acima exposto. h] 

Condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 34.000,00 [Trinta e quatro mil reais]. i] Condenação 

da Requerida ao pagamento de honorários advocatícios nos moldes do 

artigo 85 do Código de Processo Civil [CPC] e no importe de vinte por cento 

[20%] sobre o valor da condenação, atualizado à data do pagamento;” 

Com a inicial, vieram os documentos. Recebida a inicial (id. 3227783) foi 

determinada a citação e realização de audiência (id. 4870751). A 

audiência foi realizada no id. 4870751 - Pág. 1. A requerida apresentou 

contestação (id. 5058380). Na oportunidade o requerido prestou os 

seguintes esclarecimentos: “Salienta-se que os termos e condições do 

empréstimo foram avençados voluntariamente entre as partes, sendo que 

as suas condições e valores não eram pré-impressos, e a taxa de juros e 

as taxas administrativas foram definidas no momento da contratação (taxa 

de mercado), não se podendo admitir, agora, que a autora venha em juízo 

requerer a revisão de tais cláusulas. Embora sempre tenha tido ciência 

dos juros remuneratórios prévia e expressamente pactuados, o 

requerente pretende a revisão dos encargos aplicados em seu débito, sob 

o frágil argumento de que os mesmos seriam “abusivos e ilegais”.” (id. 

5058380). Na mesma ocasião defendeu a legalidade da cobrança de juros 

no contrato acima de 12% a.a. Sustentou ser legal a cobrança de 

capitalização de juros; também assentou que o contrato de seguro foi 

regularmente contratado, inexistindo a chamada “venda casada”. Refutou 

o pedido de condenação em danos morais. Também salientou que a 

cobrança regular amparada em cláusulas contratuais pactuadas 

expressamente entre as partes não deve ensejar a devolução em dobro 

de eventuais excessos. Aduziu a imprestabilidade dos cálculos 

apresentados pela part autora, por ser documento unilateral e combateu a 

hipótese de inversão do ônus da prova. Ao final, requereu o quanto 

segue: “- Sejam julgados totalmente IMPROCEDENTES os pedidos autorais, 

devendo ser mantido, na íntegra, as condições dos instrumentos 

contratuais firmado entre as partes, haja vista a inexistência de vícios ou 

nulidades que ensejem sua revisão, bem como ausência de venda casada 
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e cobrança indevidas nas parcelas pagas pela autora; - Seja 

desconsiderado o cálculo apresentado pela autora, eis que realizado 

unilateralmente; - Requer a improcedência do pedido de restituição em 

dobro tendo em vista a má-fé não evidenciada; - Requer a improcedência 

do pedido de reparação de dano moral, ante a inexistência de dano; - 

Requer a produção de todas as provas em direito admitidas; - 

Impossibilidade de inversão do ônus da prova, ante o não preenchimento 

de qualquer dos requisitos autorizadores da medida;” Com a contestação, 

vieram documentos. Houve audiência de instrução (id. 10921752). Os 

memoriais foram apresentados pelo réu no id. 11206368; A parte autora 

também apresentou memoriais no id. 11236748. É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por MARIZE DE SOUZA MARQUES em 

face de BANCO LOSANGO S/A. Não há questões preliminares a serem 

apreciadas. Passo ao exame do mérito. A parte autora ingressou com a 

ação reclamando de supostas abusividades no contrato entabulado com a 

parte ré. Segundo a autora, houve a prática de venda casada, quando a 

ré fez inserir no contrato a aquisição de produto de seguro, sem, em tese, 

ter informado à autora sobre a inclusão do produto. Também reclama da 

prática de juros capitalizados no contrato de empréstimo, bem como 

aduziu ser devida a restituição em dobro da quantia apurada em excesso. 

O requerido se opôs à íntegra dos argumentos da autora, conforme 

consta em sua contestação - o que já foi objeto do relatório desta 

sentença. No tocante a audiência de instrução, foram produzidas as 

seguintes provas: Em depoimento pessoal, a autora informou o quanto 

segue: “que a autora fez um empréstimo na “Construvale”; que referida 

empresa vende materiais para construção; que o empréstimo foi para a 

aquisição de materiais para construção; (...) que demorou para ocorrer a 

liberação do crédito; (...) que foi liberado pela autora o valor de R$3.000,00 

os quais foram utilizados em material para construção; que foi feito o 

contrato e a autora assinou, mas que não deram explicação para a autora 

nem tampouco foi perguntado se a autora tinha interesse em contratar 

seguro; que a negociação foi feita na Construvale e que nenhum 

funcionário ligou para a autora; (...) que não sabe o nome da pessoa que 

fez o atendimento para a autora; que tinha uma mulher na Construvale que 

ficava fazendo ligações para bancos em busca do financiamento; (...) que 

não foi dito para a autora a taxa de juros; que foi dito o valor da prestação; 

que a declarante não procurou saber a taxa de juros; (...)” (Termo de 

audiência). Em depoimento pessoal do réu, através de sua preposta Dra. 

Bianca Klein Dias, declarou que foi constituída para o ato e que não tinha 

conhecimento sobre os fatos. Passo adianta a analisar a ação – ponto a 

ponto. QUANTO A VENDA CASADA A autora reclama da prática de 

“venda casada” por ocasião da realização do financiamento com a ré no 

sentido de que esta teria condicionado a consolidação do negócio à 

compra do seguro. A vedação da aludida prática encontra-se disposta no 

Código de Defesa do Consumidor. Senão, vejamos: “Art. 39. É vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - 

condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 

outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites 

quantitativos;” Por ocasião do depoimento pessoal a autora informou que 

não lhe foi dado conhecimento acerca da contratação do seguro, e que 

apenas assinou o contrato que lhe foi entregue no ato da contratação sem 

que tomasse conhecimento de seus termos e condições, até porque teria 

conhecimento suficiente para compreende-lo, tendo apenas se informado 

quanto ao valor que pagaria em parcelas. Embora não existam provas 

firmes no sentido de que o fornecimento do crédito tenha sido 

condicionado à contratação do seguro, fato é que ambos foram vendidos 

conjuntamente, conforme se pode apurar da cédula de crédito bancário 

juntada no id. 3055869. Pela cédula, pode-se observar que à autora foi 

fornecido o crédito no valor de R$3.000,00 e na mesma ocasião que foi 

vendido seguro “acessório” pelo valor de R$640,16. Perceba que o valor 

do seguro corresponde a patamar superior a 20% sobre o crédito 

contratado! Referidos comentários são necessários, pois um ponto 

chamou a atenção deste Juízo: A autora contratou seguro de que e para 

que? Ora, da leitura da cédula de crédito bancário, não há qualquer 

ilustração sobre o que consiste o aludido seguro contratado. Ora, o mínimo 

que se pode esperar de um ato de contratação, sobretudo quanto tais são 

operados por instituições financeiras é que o consumidor seja 

devidamente informado sobre o que está adquirindo. No entanto, nem 

mesmo em sede de contestação o réu apresentou a apólice do seguro 

contratado. Diante desta constatação, não se verifica a segurança mínima 

necessária da contratação. Vale dizer, não há prova de que a autora 

tenha expressado a vontade inequívoca de contratar o seguro – embora 

seu valor tenha constado na cédula de crédito bancário. O Código Civil 

estabelece no art. 104 o quanto segue: “Art. 104. A validade do negócio 

jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.” Quando o 

dispositivo menciona “agente capaz” não está apenas a consignar a 

necessidade de que o ato seja conduzido por pessoas com capacidade 

civil plena (maiores de 18 anos de idade e em pleno gozo de suas 

faculdades mentais, na forma do art. 5° do Código Civil) mas que no 

exercício desta capacidade a pessoa esteja em condições de saber de 

maneira inequívoca todos os “meandros” do negócio jurídico a que vai se 

submeter. Acerca do dispositivo legal sob comento, Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria de Andrade Nery lecionam: “(...) sob a expressão agente 

capaz, entende-se: A) qualidade de sujeito do agente (personalidade e 

capacidade de direito: elemento de existência); b) a efetiva manifestação 

de vontade (elemento de existência); c) capacidade de consentir e de dar 

função ao negócio, manifestando o seu querer (dar causa ao negócio – 

elemento de existência); d)aptidão para praticar atos da vida civil 

(capacidade de fato: pressuposto de validade); e) manifestação livre da 

vontade, imune de vícios, ou seja, vontade não viciada (requisito de 

validade).” (Código Civil anotado e legislação extravagante. 2. Ed., rev. e 

ampliada., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 197/198). Maria Helena 

Diniz, menciona que “Como todo ato negocial pressupõe uma declaração 

de vontade, a capacidade do agente é indispensável à sua participação 

validade na seara jurídica. Tal capacidade poderá ser: a) geral, ou seja, a 

de exercer direitos (Geschaftsfaigkeit) por si, logo o ato praticado pelo 

absolutamente incapaz sem a devida representação será nulo (CC, art. 

166, I, RT, 626:143) e o realizado pelo relativamente incapaz sem 

assistência será anulável (CC, art. 171, I); b) especial, ou legitimação, 

requerida para a validade de certos negócios em dadas circunstâncias 

(...)”. (In Código Civil Anotado, 11ª ed., SP:Saraiva, 2005, p. 144). Fato é 

que por não estar claro nos autos que a autora tomou conhecimento pleno 

do contrato, notadamente em relação ao contrato acessório do seguro, 

este Juízo não entende ser suficiente a mera oposição na cédula de 

crédito bancário do valor correspondente ao seguro, mas que, além disso, 

fosse exposto à autora qual o objeto segurado e quais os termos e 

condições estaria se submetendo ao adquirir o aludido seguro. Dito isto, a 

posição do Juízo será no sentido de declarar NULA a contratação do 

“seguro acessório” conforme consta na cédula de crédito bancário. DA 

COBRANÇA CAPITALIZADA DE JUROS A parte autora também pretende 

que a cobrança capitalizada de juros conforme previsto no contrato, seja 

extirpada da relação contratual estabelecida entre as partes, por reputar 

ilegal a prática. A questão é regulada em Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: Súmula 539/STJ: “É permitida a capitalização de juros 

com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Da leitura da cédula de crédito bancário observa-se que o 

contrato previu a taxa mensal de 8,57% e anual em 171,94%. Em cálculo 

rápido, observa-se que a taxa anual encontra-se em patamar superior ao 

duodécuplo da mensal de modo que deve-se considerar regularmente 

pactuada a capitalização. Aliás, no item “3” da cédula de crédito bancário 

observa-se que também foi expresso em texto a capitalização do 

empréstimo. Sendo assim, não há que se reputar ilegal a capitalização 

mensal de juros incidente no contrato. QUANTO A RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO A autora ainda pretende ser ressarcida em relação ao valor pago 

em excesso, na forma dobrada, tal como prevê o art. 42 do código de 

defesa do consumidor. In verbis: “Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 

No caso dos autos, conforme se vê acima, este Juízo está a reconhecer a 

ilegalidade da cobrança do valor correspondente a seguro, ou seja, o 

valor de R$640,16. No entanto, este Juízo deve firmar sua convicção no 

sentido de que a devolução do valor pago indevidamente seja realizada na 

forma simples, ressalvada a incidência de juros e correção monetária. 

Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO - 

CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL - PESSOA FÍSICA – JUROS 

REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS 
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CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA 

PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - POSSIBILIDADE DE 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – 

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDOS - APLICAÇÃO 

DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 86 DO CPC - MINORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua 

revisão. Restando constatada, em sede de liquidação de sentença, a 

ocorrência de pagamento indevido pelo consumidor, ainda que seja no 

período de inadimplência, é possível a restituição de valores ou a 

compensação dos valores pagos indevidamente na hipótese de ainda 

existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito. Deve ser mantida a 

sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado 

exclusivamente pela instituição financeira, diante da sucumbência mínima 

da parte autora, a teor do parágrafo único do art. 86 do Código de 

Processo Civil. Não há que se falar em minoração dos honorários 

advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em 

conformidade com o § 2º, art. 85 do CPC. A exigência de prequestionar 

com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL DRA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018). (G.N.). 

REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA 

MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, 

C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – ART. 86, CPC – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser 

regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no 

verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média 

praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em 

desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente 

demonstrada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a 

repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da 

má-fé, o que não ocorreu no caso. O ato ilícito deve restar devidamente 

comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil. A norma civil ao 

estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável 

ao ato ilícito, de modo que, à falta deste, inexiste o dever de indenizar, 

impondo a improcedência do pedido. Se um litigante decair de parte mínima 

do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, 

consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC. Os honorários 

serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre 

o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo 

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 

85, §2º, do CPC. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL DRA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 

09/10/2018). (G.N.). Com efeito, inexistindo prova de má-fé da requerida, 

mas caracterizado unicamente vício no momento da celebração do 

contrato consistente na omissão de pontos relevantes de interesse do 

consumidor (falta de esclarecimentos quanto a contratação de seguro), e 

não estando claro se a aludida omissão foi dolosa, até porque conforme 

depoimento pessoal da autora, a celebração do contrato foi intermediada 

por terceiro, em tese, representante da ré, fica então determinado que o 

valor efetivamente pago em relação ao seguro, seja restituído na forma 

simples. Entretanto, a fim de que haja a justa compensação, considerando 

ainda que o valor do seguro – pelo que se percebe da cédula de crédito 

bancário – foi “diluída” nas 24 parcelas e sobre tais houve a incidência de 

juros contratuais, que o valor a ser restituído seja atualizado mediante 

correção monetária (INPC) desde o desembolso até a citação e a partir da 

dai, com concomitância incidência de juros de mora (no mesmo patamar 

estabelecido no contrato, ou seja, 8,57% a.m. e 171,94% a.a.). Para 

facilitar ulterior liquidação segue em anexo cálculo realizado na 

“calculadora do cidadão”, pela qual podemos aferir que por cada parcela 

do seguro, ao incidir os encargos contratuais, a autora teria efetuado o 

pagamento de R$63,72. Portanto, para cada parcela paga pela autora 

sobre a cédula bancária objeto desta ação, deverá o réu proceder a 

restituição do valor de R$63,72 sobre os quais deverão incidir correção 

monetária (INPC) a partir do desembolso até a data da citação, e juros de 

mora (8,57% a.m.) a partir da citação até o ressarcimento. Fica assim 

estabelecida a restituição. DANOS MORAIS Na lição de Cavalieri, o dano 

moral é a: “dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, p. 

78). O Código Civil, acerca do dever de reparar danos, estabelece o 

quanto segue: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No caso dos autos 

entendo não ter havido dano moral. Embora este Juízo esteja a reconhecer 

o vício na transparência do contrato, notadamente, no que toca a 

contratação do seguro, certo é que a autora não demonstrou que referido 

vício tenha lhe causado transtorno que ultrapasse o contexto do “mero 

aborrecimento”. Sendo assim, deve-se considerar improcedente o pedido 

de indenização por danos morais. Assim fica decidido! Eis o dispositivo do 

Juízo: Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, nos seguintes 

termos: a) DECLARO ABUSIVA A CONTRATAÇÃO DO SEGURO de modo 

que o valor correspondente ao mesmo deve ser excluído do contrato; b) 

MANTENHO A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO; c) 

DETERMINO A RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR COBRADO 

INDEVIDAMENTE À TÍTULO DE SEGURO, devendo sobre o valor (diluído 

nas parcelas), incidir correção monetária (INPC) e juros de mora a partir da 

citação observando-se neste caso, por uma justa compensação, os 

encargos previstos no contrato celebrado entre as partes, ou seja, 8,57% 

a.m. e 171,94% ao ano. Portanto, para cada parcela paga pela autora 

sobre a cédula bancária objeto desta ação, deverá o réu proceder a 

restituição do valor de R$63,72 (valor efetivamente pago pelo seguro em 

cada parcela da cédula bancária) sobre os quais deverão incidir correção 

monetária (INPC) a partir do desembolso até a data da citação, e juros de 

mora (8,57% a.m.) a partir da citação até o ressarcimento. d) JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. Em razão do resultado da 

demanda, condeno ainda a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 

10% sobre o valor da condenação (art. 82, §2° c.c art. 85, §2°, incisos I a 

IV do CPC). P. R. I. Cáceres/MT., 05 de dezembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001350-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

FLAVIO PEREIRA DE LUCENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

CAMILA LEITE FERNANDES OAB - SP189199 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKITO INOUE (RÉU)

NELSON SAKAE INOUE (RÉU)

KUNIO INOUE (RÉU)

ISSAMU MINAMI (RÉU)

TERUO NISHIDA (RÉU)

ISUYAKO NISHIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYRO KAMANO OAB - SP88916 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTÔNIO EUZÉBIO (TERCEIRO INTERESSADO)

EPAMINONDAS MONTEIRO QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)
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JOSÉ NAVARRO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001350-49.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ARISTEU ALVES DA SILVA, FLAVIO PEREIRA DE LUCENA RÉU: NELSON 

SAKAE INOUE, KUNIO INOUE, TOKITO INOUE, TERUO NISHIDA, ISUYAKO 

NISHIDA, ISSAMU MINAMI Cuida-se de ação de usucapião. No curso da 

ação após resposta dos Requeridos, o Autor manifestou pela desistência 

da ação - id. Num. 13557466 A parte Requerida manifestou favorável id. 

Num. 14828986. Isto posto, homologo o pedido de desistência e julgo 

extinto estes autos nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC. Custas 

recolhidas - id. Num. 2443227. Conforme assentado no despacho de id. 

Num. 12146516, na defesa e na petição de id. Num. 10958132 foi arguido 

fatos graves com implicações penais - imputação de crime de falsidade 

ideológica e de documento. Assim, nos termos do art. 40 do CPC, faz-se 

necessário a extração de cópia integral destes autos para apuração dos 

fatos. Encaminhe ao Ministério Público para adoção das medidas 

investigativas que entender pertinentes. Intimem-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquive-se. Caceres, 06 de dezembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004493-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DAMIAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ASSUNCAO DE FREITAS - IMOVEIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004493-12.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

GONCALO DAMIAO DE OLIVEIRA RÉU: JORGE ASSUNCAO DE FREITAS - 

IMOVEIS Vistos, etc... Cuida-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA proposta por GONÇALO DAMIAO DE OLIVEIRA em face de 

IMOBILIÁRIA ASSUNÇÃO IMÓVEIS LTDA na pessoa de seu sócio 

administrador JORGE ASSUNÇÃO DE FREITAS. Em síntese narra a 

exordial que o Autor lavrou contrato de compromisso de compra e venda 

por meio de escritura pública, referente a um imóvel urbano, localizado no 

lote 26, da quadra 53, com área de 450m² (quatrocentos e cinquenta 

metros quadrados), no bairro Nova Era nesta cidade. Sustenta o 

Requerente que houve a formalização do contrato perante o Cartório do 3º 

Ofício desta urbe, ocasião em que recebeu o contrato de compromisso de 

compra e venda original, tal como, lhe foi proposto o pagamento de 20 

notas promissórias. Aduz o Autor que saldou o débito, adquirindo assim o 

direito de transferência definitiva da propriedade. Circunstância que lhe foi 

informado que o proprietário da empresa não residia neste país, 

impossibilitando a transmissão do bem. Pugnou ao final pela adjudicação 

compulsória. Colacionou aos autos, os documentos de (ID 9112101, 

9112120, 9112127, 9112157, 9112181, 9112203, 9112215, 9112328, 

9112342, 9112347, 9112347, 9112400). Expediu-se edital de citação e 

intimação do requerido, (ID 11920300). A Defensoria Pública do Estado 

fora nomeada para atuar como Curadora Especial do Requerido (ID 

11549151). De maneira que Contestou por negativa geral, conforme (ID 

12139531). A Audiência de Conciliação/Mediação ocorreu sem a presença 

da parte Requerida (ID 12058776), uma vez, que o mesmo não foi 

encontrado para citação. O Autor Impugnou a Contestação (ID 12469576), 

tal como, postulou pelo julgamento antecipado do mérito. É a síntese. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA proposta por GONÇALO DAMIAO DE OLIVEIRA em face de 

IMOBILIÁRIA ASSUNÇÃO IMÓVEIS LTDA na pessoa de seu sócio 

administrador JORGE ASSUNÇÃO DE FREITAS. Eis que o feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, pois, não há necessidade de dilação 

probatória. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; Vale dizer, o julgamento antecipado do mérito 

vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio 

do contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes 

para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. A respeito do tema, eis a jurisprudência: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência (STJ-3ª 

Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89)”. Com efeito, 

o Requerente, demonstrou ser o titular do terreno posto sob judice, uma 

vez que colacionou aos autos toda a documentação pertinente, quais 

sejam, o contrato de compromisso de compra e venda (ID 9112203), as 

notas promissórias, devidamente resgatadas (ID 9112101, 9112120), bem 

como, o termo de confissão de dívida, referente ao IPTU (ID 9112328). 

Dispõe o art. 1.418 do CC/2002, que ao ser cumprido a parte que lhe caiba 

do contrato, é absolutamente razoável o adquirente exigir dos vendedores 

o cumprimento do dever de transferir o imóvel por ele vendido. Art. 1.418. 

O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente 

vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a 

outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no 

instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação 

do imóvel. Razão assiste ao Autor, vez que, o pedido de adjudicação 

compulsória, se fundamenta por meio do art. 16 do Decreto-Lei nº.: 

58/1937: Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura 

definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o 

cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará 

o rito sumaríssimo. Segundo as palavras de DIDIER (2017), a adjudicação 

compulsória, consiste na seguinte ideia: (...) é o caminho normalmente 

utilizado para se obter a outorga de escritura pública do imóvel objeto de 

promessa irretratável de compra e venda, nos casos em que o 

promitente-vendedor, embora recebendo o preço, não cumpre a sua 

obrigação de emitir declaração de vontade para conclusão do contrato de 

compra e venda daquele bem. Em hipóteses tais, a parte pode valer-se do 

que se convencionou chamar de ação de adjudicação compulsória. 

Respaldado ainda, no entendimento Jurisprudencial: RECURSO DE 

APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS – ARTIGOS 15 E 16 DO DECRETO LEI 58/37 – 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E PROVA DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL – 

RECURSO DESPROVIDO. “A adjudicação compulsória deve ser instruída 

com provas cabais acerca do negócio jurídico celebrado, da quitação da 

avença e, ainda, da negativa do promitente vendedor em realizar a 

transferência da titularidade do bem, de modo que, ausente os requisitos 

necessários, torna-se incabível o pleito adjudicatório.” (Ap 88139/2016, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016). (grifo nosso). Conclui-se que o 

Autor logrou êxito, colacionando aos autos, a documentação pertinente, 

necessárias à comprovação do fato constitutivo do direito alegado na 

exordial, cumprindo, portanto, o ônus imposto pelo artigo 373 do Código de 

Processo Civil, senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Logo, tem-se como 

incontroverso a celebração de contrato de compromisso de compra e 

venda do lote 26, quadra 53, localizado na Avenida dos Amorin, Bairro: 

Nova Era, nesta cidade de Cáceres-MT e a quitação integral do valor da 

compra pelo Requerente. Vejamos o entendimento de nosso Pátrio 

Tribunal: ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA – ART. 373, I, CPC – ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS 

COMPROVADOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL – 

INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 373, I, do CPC 

preceitua que cabe a quem alega, comprovar o fato constitutivo de seu 

direito, de modo que competia ao apelado demonstrar de forma real o 

cumprimento do contrato de compra e venda com os pagamento e 

inexistência de cláusula de arrependimento. Tendo se desincumbido de 

provar as suas alegações, a adjudicação é medida que se impõe. O mero 

descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano 

moral, que exige ofensa aos atributos da personalidade humana, prejudica 

a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica 

do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente. (Ap 

19848/2017, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 

20/04/2017). E ainda, consoante ao entendimento litteris: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – 

CONTRATOS PARTICULARES DE VENDA E COMPRA DELINEADOS E 

FORMALIZADOS – PARTICIPAÇÃO DIRETA DA EMPRESA IMOBILIÁRIA – 

ADMINISTRADORA REPRESENTANTE DO PROPRIETÁRIO – CADEIA DE 
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SUCESSÃO CONTRATUAL COMPROVADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

– ADJUDICAÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. Se a autora cessionária teve anuência expressa da parte 

requerida, titular de domínio do imóvel, consoante formalização dos 

contratos particulares de venda e compra delineados pela própria 

empresa imobiliária administradora do loteamento, representante do 

detentor do domínio originário do loteamento em que se localiza o imóvel 

objeto da lide, comprovam a cadeia de sucessão na posse do imóvel; 

mormente, quando inexiste qualquer impugnação nesse sentido, insta que 

a adjudicação compulsória seja procedente. Provê-se o recurso para que 

o bem seja adjudicado em favor da autora apelante, sujeito ao pagamento 

dos emolumentos devidos no CRI.) (Ap 68705/2017, DES.SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017). À vista disso, restando 

preenchidos os requisitos legais para a obtenção da propriedade definitiva 

do imóvel, a procedência do pedido de adjudicação compulsória é medida 

que se impõe. Diante de todas as circunstâncias apresentadas nestes 

autos, decido! Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de 

adjudicação compulsória, nos termos do art. 487, inciso I do CPC para, 

substituindo a vontade da Requerida, adjudicar em favor da parte Autora o 

Lote nº 26, da Quadra 53, com área de 450 m², matrícula nº 11.221, Livro 

2-H-1, fls. 163, Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres, determinando, 

para tanto, a extração de carta de adjudicação do imóvel, a fim de que 

seja devidamente registrado no Cartório Competente em nome do Autor 

GONÇALO DAMIÃO DE OLIVEIRA, devendo a Sra. Escrivã adotar as 

medidas pertinentes ao seu fiel cumprimento. Condeno, ainda, o Réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da 

obrigação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se carta 

de adjudicação e arquivem-se os autos. Cáceres-MT, 06 de Dezembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001612-28.2018.8.11.0006
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001612-28.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: TROPICAL 

COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME Vistos, etc... Sulamérica 

Companhia Nacional de Seguros S.A, qualificada nos autos em epígrafe, 

ingressou com a presente ação regressiva de ressarcimento em face de 

Tropical com Gás e Água Min LTDA ME, também qualificada, aduzindo, em 

síntese, que mantinha com Shueli Barros Assis de Arruda ME contrato de 

seguro de veículo - apólice de nº 281516-0, com cobertura para sinistros 

do veículo Volkswagen – 15.190 e Worker (E5), Placa: QBI – 7695/MT. 

Narrou que no dia 15/12/2017 o veículo segurado se envolveu em um 

acidente de trânsito ocasionado por culpa exclusiva do condutor de 

veículo terceiro, que teria invadido a faixa pela qual transitava segundo 

Boletim de Ocorrência. Ressaltou que em razão da ocorrência do sinistro e 

por força do contrato de seguro, indenizou a segurada na quantia de R$ 

107.884,00 (cento e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais). Assim, 

em razão da culpa do Requerido pelo evento danoso, pugna, pela 

condenação dele ao pagamento do valor de R$107.884,00 (cento e sete 

mil oitocentos e oitenta e quatro reais), corrigido desde a data do 

desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação, bem como 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 

20%. Juntou documentos de ids. 12608007, 12608010,12608017, 

12608029, 12608058, 12607944, 12607987, 12607995,12608003 e 

12954612. Tentada a conciliação entre as partes, esta restou prejudicada 

em razão da ausência da Requerida, que devidamente citado (id. 

13835465), deixou transcorrer in albis o prazo para defesa (id. 

15136815). Intimada a se manifestar quanto ao interesse na produção de 

outras provas (id. 15406444), a Autora requereu o julgamento antecipado 

do mérito (id. 15586666). Em despacho de id. 15624475 a Autora foi 

intimada a juntar comprovante de pagamento de indenização. A autora se 

manifestou no id. 16725187, juntando novos documentos (ids. 16725188 e 

16725189). É o relatório. Decido. Cuida-se de ação regressiva de 

indenização securitária paga pela seguradora, ora Autora, em que a inicial 

imputa ao réu culpa pelo evento danoso. Prefacialmente é de se decretar a 

revelia da Requerida por não apresentar defesa, inclusive incide no caso, 

a aplicação dos respectivos efeitos. Além da incidência dos efeitos 

processuais, as provas sinalizam pela procedência. Pretende a parte 

Autora o ressarcimento do valor de R$ 107.884,00 (cento e sete mil 

oitocentos e oitenta e quatro reais). Na dicção do artigo 346, inciso III, do 

Código Civil, a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do 

terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser 

obrigado, no todo ou em parte. O artigo 934 do mesmo diploma legal 

preceitua que aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode 

reaver o que houver pago daquele por quem pagou. Importante ressaltar 

que tal matéria, inclusive, já foi sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, 

cujo enunciado tem o seguinte teor: “O segurador tem ação regressiva 

contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite 

previsto no contrato de seguro” (Súmula 188). Emerge, daí, a legitimação 

da seguradora demandar o causador do dano para reaver o valor da 

indenização securitária paga ao segurado. Sobre o tema da 

responsabilização civil no ordenamento pátrio (Código Civil): Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Assim, para 

impor o dever de reparar o dano devem estar presentes os elementos da 

responsabilidade civil, quais sejam: o dano experimentado pelo ofendido; a 

culpa do agente e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa, 

considerados conjuntamente. O dano é o resultado do comportamento 

lesivo do agente que rompe o equilíbrio social e simultaneamente ofende 

um bem jurídico individual, obrigando-o à reparação civil. Contudo, o dano 

há de ser atual e certo, ou seja, aquele que existe ou já existiu por ocasião 

da ação de responsabilidade, bem como que tenha resultado prejuízo 

efetivo, não sendo reparável o dano eventual ou hipotético. Por seu turno, 

não basta a existência do dano e da culpa, elementos objetivo e subjetivo, 

respectivamente, da obrigação ressarcitória, sendo necessário que se 

estabeleça uma relação de causalidade, ou seja, é preciso estar certo 

que, sem este fato, o dano não teria acontecido. A responsabilidade civil 

por danos sofridos em colisão de veículos é do motorista imprudente que 

deu origem ao evento. Aliás, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), 

ao dispor sobre as Normas Gerais de Circulação e Conduta, preceitua que 

“os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa 

constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos” (art. 26, I), 

consagrando, assim, o princípio da confiança no trânsito, ou seja, a 

crença de que os usuários em geral procederão com diligência e atenção 

devidas quando circularem por vias terrestres. In casu, resta 

incontroversa a ocorrência do sinistro bem como o nexo de causalidade 

demonstrado pelo Boletim de ocorrência anexo no id. 126007995. Sendo, 

reside o cerne do litígio em apurar quanto a culpa do condutor do veículo 

do Réu pelo sinistro. De acordo com o Boletim de Ocorrência juntado no id. 

126007995 “No dia 5/12/2017, por volta das 05h20, no km 732,4 da 

BR-070, em Cáceres-MT, ocorreu um acidente, do tipo colisão frontal, com 

vítimas (1 morta e 3 lesionadas). Os veículos envolvidos foram: o 

Caminhão VW/15.190 WORKER (V1); e o Caminhão M Benz/1513 (V2). 

Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se 

que, instantes antes da interação entre os veículos, V1 trafegava na faixa 

de trânsito do sentido Várzea Grande-MT / Pontes e Lacerda-MT, quando 

o V2, que trafegava no sentido Pontes e Lacerda-MT / Várzea Grande-MT, 

invadiu a faixa de sentido contrário e colidiu frontalmente com V2 

(conforme orientação de danos nos veículos). A colisão ocorreu na faixa 

de trânsito do sentido Pontes e Lacerda-MT, conforme fragmentos 

desprendidos dos veículos. Com o impacto, V1 e V2 pararam sobre a 

faixa do sentido Pontes e Lacerda-MT, sendo que o condutor do V2 ficou 

imobilizado (morto) na cabine deste. A dinâmica do acidente encontra-se 

representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local 

de acidente, concluiu-se que o fator determinante do acidente foi a 

invasão da faixa de sentido contrário, ação essa realizada por V2. 

Observações: O local do acidente estava preservado até a chegada da 

PRF, sendo logo em seguida parcialmente desfeito, para o 

desencarceramento da vítima. O local apresentava sinalização horizontal 

de proibição de ultrapassagem em ambos os sentidos. Os passageiros do 
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V1, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. A ocorrência foi 

informada à Polícia Civil. A equipe da perícia técnica compareceu ao local. 

O corpo do condutor de V2, foi removido pelo IML de Cáceres-MT. Os 

veículos, V1 e V2 foram entregues no local para os seus respectivos 

proprietários. O condutor de V1 realizou teste de etilômetro ainda no 

hospital, cujo resultado não acusou ingestão de álcool.” Conforme se 

extrai da narrativa do Boletim de Ocorrência, a dinâmica do acidente 

aponta que o evento ocorreu por culpa exclusiva do motorista do veículo 

de propriedade do Réu, que invadiu a pista contrária onde transitava o 

veículo da segurada, regularmente. Não obstante, em que pese este Juízo 

não ter conhecimento técnico vultoso, pelas imagens e croqui do acidente 

que acompanham o Boletim de Ocorrência, é possível verificar que o 

acidente se deu ocorreu em razão da entrada inapropriada do Requerido 

na via de tráfego do veículo segurado. Assim, tratando-se de acidente de 

trânsito, para atribuição de culpa, não se produzindo prova contundente 

em contrário deve prevalecer o descrito no Boletim de Ocorrência e prova 

oral produzida, o que torna insofismável, portanto, que o sinistro, no caso 

em exame, ocorreu quando o veículo segurado, trafegando na sua via, foi 

surpreendido pelo veículo do Réu que invadiu a pista contrária. Sendo 

assim, tenho que a conduta do motorista da Requerida foi a única causa 

provocadora do acidente automobilístico, razão pela qual a sua 

responsabilização é medida de rigor (artigo 932, III, do Código Civil). Deste 

modo, sendo a prova produzida pela Autora (art. 373, I, CPC), suficiente 

para alicerçar a condenação da parte Rá ao pagamento da indenização 

pleiteada na inicial, e ante a revelia da parte Ré que citada não 

compareceu aos autos para impugnar os fatos expostos e/ou comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do direito do Autor (art. 

373, inciso II, CPC), o pedido inicial deve ser julgado procedente. No mais 

ressalto que a Autora comprovou o pagamento da indenização relativa ao 

seguro do veículo envolvido no sinistro, no valor de R$68.251,04 à 

segurada e R$39.632,96, ao Banco Volkswagen, o que também indica os 

documentos de id. 12608003, porquanto pertinente o valor pleiteado na 

inicial. Diante do exposto, com supedâneo na fundamentação supra, bem 

como no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o réu ao pagamento 

no valor de R$107.884,00 (cento e sete mil oitocentos e oitenta e quatro 

reais) a título de ressarcimento, valor que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo I.N.P.C./I.B.G.E., a partir da data do efetivo 

pagamento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês (por força da 

disposição contida no artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c § 1º do artigo 

161 do Código Tributário Nacional), a partir da citação. Em face da 

sucumbência, arcará ainda o réu com o pagamento das custas 

processuais (sobre o valor da condenação) e verba honorária, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Decorrido o trânsito em 

julgado, intime-se a parte para implementar o cumprimento de sentença, no 

prazo de 15 dias, apresentando o demonstrativo de débito atualizado. 

Intime-se. Cumpra-se Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203920 Nr: 5871-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO A PARTE EMBARGADA para que se manifeste sobre os 

documentos juntados pelo Estado de Mato de Mato Grosso (fls. 23/24)

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134438 Nr: 3449-82.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINÉIA NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO-SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO-SEDUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:MT/18834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE EXEQUENTE 

para que se manifeste sobre a informação da Contadoria às fls. 165, no 

prazo de 15 dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158032 Nr: 5747-76.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:216.022 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE EXEQUENTE 

para que se manifeste sobre os cálculos realizados pela Contadoria do 

Juízo às fls. 148/152, no prazo de 05 dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192460 Nr: 9851-43.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LEOPOLDO, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, Mateus Alves Araújo - OAB:0, PROCURADOR 

FEDERAL DO INSS - OAB:, WESLEY LAVOISIER DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE EXEQUENTE 

para que se manifeste sobre os cálculos realizados pela Contadoria do 

Juízo às fls. 73, no prazo de 05 dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141762 Nr: 11512-96.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

INSS - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga à Procuradoria Geral Federal Especializada em INSS 

no Estado de Mato Grosso na data de 03.10.2018 e até a presente data 

NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o 
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Procurador-Geral Especializado em INSS no Estado de Mato Grosso para 

que no prazo de 3 (três) dias os devolva a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156184 Nr: 3800-84.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERSEMAR BISPO CIRQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/O, 

RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO FELLIPE 

NASCIMENTO - OAB:11652, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 CERTIFICO que, devidamente intimada, conforme vista dos autos em 

27/07/2018, a parte requerida deixou transcorrer "in albis" o PRAZO para 

recorrer voluntariamente da sentença de fls. 76/80. CERTIFICO, ainda, que 

a sentença proferida nos autos (fls. 76/80) TRANSITOU EM JULGADO, 

sem interposição de recurso. Assim, amparada pelo artigo 152, inciso VI 

do CPC, INTIMO o autor, na pessoa do Procurador, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.

Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131935 Nr: 629-90.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985 - OAB/MT

 CERTIFICO que realizei o cadastro do advogado conforme requerido às 

fls. 120 e remeti para publicação o despacho a seguir transcrito: "Defiro o 

pedido de reabertura do prazo para manifestação do Requerido.

Intime-se. Fixo prazo de dez dias para manifestação.

Após, retorne concluso para sentença..

Intime-se. Fixo prazo de dez dias para manifestação.

Após, retorne concluso para sentença. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137823 Nr: 7218-98.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, considerando que o 

executado fez carga dos autos em 08/08/2018 e até o presente momento 

não os devolveu, INTIMO O EXECUTADO, por meio da Procuradoria Geral 

do Estado, para que proceda a devolução do processo nesta Secretaria, 

no prazo de 03 (três) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83581 Nr: 10049-27.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - OAB:15734/MT

 CUSTA E TAXA.

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença de folhas 1165/166-v. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas e 

R$ 140,59 ( cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para 

fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 133936 Nr: 2882-51.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15.140/MT, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15370-MT, 

LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, RICARDO 

GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Cuida-se de ação com imputação ao Requerido pela prática de atos de 

improbidade administrativa.

O feito esta concluso para sentença. Melhor analisando, observo que em 

momento algum foi dado conhecimento e oportunizado ao Município de 

Caceres eventualmente intervir na lide.

Estabelece o art. 17, § 3º da LIA que “no caso de a ação principal ter sido 

proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no 

§3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965.”

O § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717 dispõe que “a pessoa jurídica de direito 

público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá 

abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde 

que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo 

representante legal ou dirigente.”

A legitimação do ente público para ingresso na ação civil por improbidade 

administrativa se justifica na defesa da coletividade, defendendo direito 

próprio (interesse jurídico secundário) e da sociedade (interesse jurídico 

primário).

 Assim, na ação civil pública por improbidade administrativa, a pessoa 

jurídica de direito público, cujo ato do seu agente público seja objeto de 

impugnação, deverá ser intimada para se manifestar nos autos judiciais, 

podendo contestar o pedido, atuar ao lado do autor (caso a ação tenha 

sido proposta pelo Ministério Público) ou abster-se, tendo em vista a tutela 

do interesse público.

A manifestação da pessoa jurídica de direito público é necessária ao 

interesse e patrimônio público, cujo dever de zelo encontra-se disposto no 

art. 23, I, da Constituição Federal.

Assim, reportando aos dispositivos legais mencionados acima, intime o 

Município de Caceres para conhecimento desta ação, assim como para 

manifestar, querendo, no prazo de 15 dias.

Após, retorne concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 86758 Nr: 2252-63.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15.140/MT, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:15074, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito na 

presente ação civil pública, o que faço para condenar o Requerido 

RICARDO LUIZ HENRY, com fundamento nos artigos 11, inciso I e 12 da 

Lei nº 8.429/92, a ressarcir o prejuízo ao erário público, no valor de R$ 

1.097,46 (um mil e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos, 

quantia essa que deverá ser atualizada desde a data do desembolso pela 

municipalidade e acrescida de juros de mora, com base nos mesmos 

índices e critérios para atualização de dívidas da Fazenda Pública. 

Condeno ainda o Requerido ao pagamento das custas processuais. Não 

há condenação em honorários advocatícios porque o autor é o próprio 

Estado, na defesa dos interesses da coletividade, tanto que não haveria 

condenação do autor em honorários advocatícios se este fosse vencido 

na ação. Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, intime o Ministério 

Público para apresentar a liquidação da sentença no prazo de quinze dias 

e oficie comunicando ao Município de Cáceres e Tribunal de Contas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166091 Nr: 3136-19.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELY SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE AUTORA 

para que se manifeste sobre os documentos juntados (fls. 192/223), no 

prazo de 5 dias

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87388 Nr: 2900-43.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA JOANA DA SILVA, CAROLINA JOANA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988, LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO - OAB:9.851, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que compulsando os autos verifiquei que a RPV de fls. 327 

referente aos honorários advocatícios já foi paga diretamente na conta do 

advogado Dr. Milton Chaves de Lira, conforme comprovante de fls. 314. 

Assim, a requisição para pagamento de fls. 327 e consequentes certidões 

(fls. 328/329) tornaram-se sem efeito. Assim, amparada pelo artigo 152, 

inciso VI do CPC, intimo o exequente da presente certidão e impulsiono os 

autos para carga do executado a fim de que também fique ciente.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102794 Nr: 7891-28.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA LEMES LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Apelante fez carga dos autos em 03/09/2018 e 

protocolou Apelação em 19/10/2018, bem assim que 07/09/2018 e 

12/10/2018 foram feriados, CERTIFICO que o Recurso de Apelação é 

INTEMPESTIVO. Em ato contínuo, amparada pelo artigo 158, inciso VI do 

CPC, impulsiono os autos INTIMANDO A PARTE AUTORA, ora apelada, 

para que, querendo, apresente suas contrarrazões, no prazo de 15 dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150098 Nr: 8815-68.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLEI CARPEJANI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DIAS NANI - 

OAB:23.633/MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Ana 

Clara Dias Nani, OAB 23.633/MT fez carga destes autos em 09.11.2018 e 

até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, 

inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 169845 Nr: 6119-88.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, JOSÉ PEREIRA DE 

SOUSA, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, RENATO FERNANDES 

SOARES, DIERLY BALTAZAR FERNANDES SOUZA, ODETE MARIA 

FERNANDES SOUZA, DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUZA, 

BALTAZAR JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA PAIVA 

SOARES - OAB:205.733/SP, CIBELE T. RUSSO - OAB:SP/64280, MAURO 

RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/B, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por RENATO 

FERNANDES SOARES contra a decisão de fls. 301/305 que rejeitou 

exceção de pré-executividade.

Certificada a tempestividade à fl.341.

Manifestação do ente embargado às fls. 342/343.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Apesar da tempestividade da medida, os Embargos Aclaratórios não 

podem ser conhecidos, já que não se encontra omissão, obscuridade ou 

contradição que autorize o provimento do recurso, mas irresignação da 

parte devedora quanto ao conteúdo da decisão prolatada, de forma que 

recebo a peça como pedido de reconsideração.

Em sendo assim, mantenho a decisão impugnada pelos próprios 

fundamentos.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Não conhecer dos Embargos Declaratórios por não atender aos 

pressupostos processuais constantes do art. 1.022 do CPC;

(b) Vistas à Fazenda Pública para falar nos autos, especialmente acerca 

de eventual prescrição do crédito tributário, na forma da LEF, tudo no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis.

(c) Após, imediatamente conclusos.

(d) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 57944 Nr: 4307-89.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA., 

BERNARDINO RYBA, REGINA FIALEK RYBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S.SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:10705/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se de Aclaratórios interpostos pelo credor, nos quais se insurge 

contra a decisão que declarou a prescrição do crédito tributário em 

relação ao sócio BERNARDINO RYBA, apontando omissão, erro de fato e 

contradição na sentença .

Certificou-se a tempestividade recursal à fl. 117.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Em primeiro, recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos.

A razão do julgamento foi suficientemente explicitada no decisum 

embargado, não sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à 

reconsideração.

Ora, os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, 

possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, 

contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na 

decisão objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já 

apreciada que deve ser feita pela via de Apelação.

Em relação a alegada ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, 

não se vislumbra prejuízos ao Embargante, já que a prescrição restou 

sobejamente demonstrada, sendo assim, a intimação pessoal em nada 

alteraria a ocorrência do fenômeno da prescrição.

Assim, no mérito, os Embargos Declaratórios não procedem.

PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC;

(b) Restituam-se os prazos;

(c) Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 238345 Nr: 6864-29.2018.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DA CUNHA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dargilan Borges Cintra - 

OAB:9150/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pelo exposto, e por tudo que dos autos constam, DECIDO:

a) Intime-se o Embargante para, no prazo de 10 (dez) dias informar o 

número da conta bancária, em seguida, cumpra-se o item “b” da decisão 

retro, expedindo-se o alvará de liberação do valor bloqueado;

b) Após, voltem-me conclusos;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94157 Nr: 9249-62.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR DUARTE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - 

MT contra CLAUDIONOR DUARTE CORREA, na qual a Exequente pugna 

pela extinção do feito em razão do parcelamento da dívida na via 

administrativa (fls. 64/65).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

É perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VIII, do NCPC;

b) Promova a liberação de todas as constrições efetivadas nos autos (fls. 

36/39), nos termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ;

c) Honorários adimplidos administrativamente;

d) Custas pelo executado;

e) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas;

f) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 177169 Nr: 543-80.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE TOSSUÉ NUNES, LINDOMAR FERREIRA 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT - OAB:

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)Homologar o 

Relatório de Auditoria nº 008/2017/AGSUS/SES/MT e acolher o montante 

de R$45.943,44(quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e 

quarenta e quatro centavos), como total devido pela prestação de 

serviços médicos ao Hospital Jardim Cuiabá;b)A liberação do montante já 

depositado no feito (R$15.000,00) e o eventual bloqueio ou ordem de 

pagamento do valor remanescente fica condicionado à apresentação, pelo 

Hospital Jardim Cuiabá, das notas fiscais mencionadas no item de 

constatação n. 3.3.6 e IV – conclusão do Relatório de 

Auditoria;c)DETERMINO a realização de nova auditoria, no prazo de 

30(trinta) dias, pela Auditoria Geral do SUS – AGSUS, quanto a prestação 

de contas feita pelo Hospital LACIC às fls. 505/506, devendo o feito ser 

encaminhado à Assessoria de Demandas Judiciais da SES/MT;d)Intime-se 

o Hospital Jardim Cuiabá para cumprimento do item “b”, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de preclusão;e)Transcorrido o prazo supra, com 

ou sem aporte da documentação solicitada, cumpra-se o item “c”;f)Após, 

intime-se a parte autora, o demandado Estado de Mato Grosso, os 

Hospitais Jardim Cuiabá e LACIC e o Ministério Público para 

manifestarem-se no feito requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias;g)Cumpridas as determinações supra, volvam os autos 

conclusos para deliberações;h)Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94157 Nr: 9249-62.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR DUARTE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado, para que 

informe nos autos os dados bancários e CPF para fins de devolução dos 

valores bloqueados conforme determinado na sentença de fls. 66.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149576 Nr: 8244-97.2012.811.0006
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO SENÁBIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, PROCURADOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, 

PROCURADOR GERAL FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:

 Aamparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE AUTORA, 

por meio de seu advogado, para que se manifeste sobre o esclarecimento 

juntado pelo perito às fls. 119, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145722 Nr: 3814-05.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I E NAFAL ANTONIO, IBITIHAJ EGERT NAFAL 

ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - 

OAB:19804/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 18.09.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161484 Nr: 9279-58.2013.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANYELLA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS CARGO DOCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA COSTA BARROS - 

OAB:25368/O, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, RAFAELA EMILIA BORTOLINI - OAB:, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Leticia 

Costa Barros, OAB 25368/O fez carga destes autos em 08.11.2018 e até 

a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, 

inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62263 Nr: 8529-03.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ DE FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b, SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718 MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

Sammuel Aparecido Giraldelli, OAB/MT 14718 fez carga destes autos em 

07.11.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29123 Nr: 4207-42.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ DE FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b, SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718 MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

Sammuel Aparecido Giraldelli, OAB/MT 14718 fez carga destes autos em 

07.11.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38333 Nr: 3678-86.2004.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE FAVARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b, SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

Sammuel Aparecido Giraldelli, OAB/MT 14718 fez carga destes autos em 

07.11.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130560 Nr: 9192-10.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEYHSA ATALA GOMES CURVO, RENILCE 

MIRANDA CEBALHO BARBOSA, SANDRA RAQUEL DE ALMEIDA CABRAL 

HAYASHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Fábio 

de Sá Pereira, OAB/MT 5286-B fez carga destes autos em 07.11.2018 e 

até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, 

inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93546 Nr: 8666-77.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO FORTUNATO OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JORGE SANTOS 

OJEDA - OAB:8419

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

Fernando Jorge Santos Ojeda, OAB 8419 fez carga destes autos em 

14.11.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166454 Nr: 3412-50.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - UNITINS, 

EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇAO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, considerando que a 

audiência não realizada pela ausência das partes, impulsiono os autos 

INTIMANDO A PARTE AUTORA para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179937 Nr: 2230-92.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Ryvia 

Rychelle Maria Joseph Lacerda Sodré de Souza, OAB 10049 fez carga 

destes autos em 22.11.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto 

posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo 

de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DELFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO. PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA SOCORRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

20/02/2019 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003832-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

20/02/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006731-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/02/2019 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005857-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDILENO JOSE OLIVEIRA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CATELAN (REQUERIDO)

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/02/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003551-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO NOBRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO ALVES DE ARRUDA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)
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INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE O 

ID 16587020 - Diligência NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA, EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO 

PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006733-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006017-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON BENTO PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLY FELISBERTA DE SOUZA OAB - MT23956/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2019 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006734-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2019 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001443-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL MARQUES BISCARO (REQUERIDO)

 

INTIMO O (a) ADVOGADO (a) DO REQUERENTE A, MANIFESTAR-SE 

SOBRE A DILIGÊNCIA (ID 16495829 - Diligência ), NO PRAZO DE 5 (CINCO) 

DIAS. SOB PENA DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001814-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

LUCIANO BARBOSA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2019 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006736-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERTIL CASTILHOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2019 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005316-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003964-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DOS SANTOS ARTEAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2019 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006738-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006739-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA CONCEICAO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006740-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006741-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERES SANTANA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2019 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006971-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BERNARDINO GONCALVES (REQUERENTE)

CLARENICE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY PEREIRA DOS SANTOS 71948627191 (REQUERIDO)

 

INTIMO A ADVOGADA DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO,PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL,SOB PENA 

DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007682-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE JESUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195200 Nr: 606-71.2016.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY ROBERTO OLIVEIRA DE QUEIROZ, 

WILLIAM AIRES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:, MONISE FONTES BARRETO - OAB:7882, NÚCLEO DE 

PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNEMAT - NPJ - OAB:

 INTIMO O DENUNCIADO WILLIAM AIRES DE OLIVEIRA POR SEU(UA) 

ADVOGADO(A), DRª MONISE FONTES BARRETO - OAB nº 7882 (NÚCLEO 

DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNEMAT - NPJ) A COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DESIGNADA PARA O DIA 26 

DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 15:30H, EM SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL, 

DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO(A) DE SEU(UA)CLIENTE 

INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EU, RHENAN MORAES 

DE OLIVEIRA, ESTAGIÁRIO, DIGITEI E ASSINEI.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174775 Nr: 9806-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENISES SANTIAGO MATIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 INTIMO O ADVOGADO DO DENUNCIADO, DR DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO 

PINTO, PARA QUE EM 24 HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DESTES 

AUTOS NA ESCRIVANIA, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207855 Nr: 8557-19.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR BORGES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO 

ESPINOZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 INTIMO O ADVOGADOKHRISTIAN SANTANA RAMOS, PARA QUE EM 24 

HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DESTES AUTOS NA ESCRIVANIA, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 78142 Nr: 4794-88.2008.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GALHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13164-B, TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10877-A

 Vistos, etc.

Em razão da manifestação do MP de fls. 283, defiro parcialmente o pedido 

do requerido, para que efetue o pagamento da dívida parcelada, no 

entanto, na quantia de 2.000,00 (dois mil reais), até o valor do montante de 

R$ 51.342,02 (cinquenta e um reais e trezentos e quarenta e dois reais e 

dois centavos), devendo a primeira parcela ser paga no prazo de 10 (dez) 

dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207857 Nr: 8559-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANO APARECIDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIS MARIS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Imputação delituosa contida em informações prestadas à Polícia, em 

depoimento ou por escrito, notadamente pela vítima dos ilícitos 

investigados, não configura os crimes irrogados ao paciente, mas, 

eventualmente, o de denunciação caluniosa ou de falso testemunho, 

insuscetíveis de ser apurados em ação penal privada. Habeas corpus 

deferido para o fim de determinar-se o arquivamento da ação penal. (HC 

81385, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ILMAR 

GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 02/04/2002, DJ 19-12-2002 

PP-00091 EMENT VOL-02096-02 PP-00435). PENAL. CRIMES CONTRA A 

HONRA. EXPRESSÕES CONSTANTES DE REQUERIMENTO PARA 

ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CONSIDERADAS OFENSIVAS À HONRA. Não configuração de crime. Ao 

noticiar fato criminoso, desde que as expressões se contenham nos 

limites da narrativa, não comete o noticiante ou requerente infração penal 

contra a honra. Se, a posteriori, verificar-se falsa a imputação, o crime, em 

tese, será o de denunciação caluniosa. Queixa-crime que se rejeita. (Apn 

191/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 20/03/2002, DJ 29/04/2002, p. 151).Quanto ao crime de calúnia 

não há indícios de que o querelado seja parte legítima para figurar no polo 

passivo da ação, pois as palavras alegadas ofensivas foram proferidas 

por outrem.Ex positis, REJEITO a queixa-crime, com fundamento no art. 

395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa 

para o prosseguimento do feito.Ciência ao Ministério Público e a ilustre 

Defesa.Intimem-se e Cumpra-se e, com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229304 Nr: 759-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,

 Evitando-se prejuízos à Defesa do acusado e tendo a acusação juntado 

aos autos, tempestivamente, cópia do processo que tramitou perante a 2ª 

Vara Criminal de Cáceres, cujo conteúdo traz à baila processual fatos 

novos conexos ao fato sub judice, considerando que a Defesa não teve 

tempo hábil para preparar a contento sua defesa baseado nos novos 

fatos e verificando que o parquet fez a juntada dentro do prazo previsto 

no artigo 479, do Código de Processo Penal, hei por bem redesignar a 

Sessão de Julgamento para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 12h30min.

Outrossim, considerando o princípio da presunção de inocência, e ainda, o 

artigo 59, do Código Penal, determino o desentranhamento da cópia da 

sentença de fl. 276 dos autos, certificando-se, por não haver certidão de 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Intimem-se o acusado, sua Defesa, bem como as testemunhas arroladas, 

requisitando-as, caso necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 183445 Nr: 4342-34.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Vistos etc,

Necessária a readequação da pauta de audiências, redesigno o ato 

processual para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 15h40min.

Intime-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 243322 Nr: 10168-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VINICIUS DE ANDRADE SILVA, 

RAFAEL FERNANDO DA SILVA, VANILSON PAULINO MACHADO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DOS SANTOS 

VASCONCELOS - OAB:26830, LUCIANA CARLA A.DE LIMA FALCÃO - 

OAB:43061

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para oitiva de testemunha para o dia 05 de dezembro 

de 2018, às 13h05min.

 III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230747 Nr: 1668-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, TIAGO 

FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:5482, OLIMPIO SILVA DAMASCENO - 

OAB:22765/O

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa do réu TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183445 Nr: 4342-34.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 15H:40MIN, E DA DECISÃO A SEGUIR 

TRANSCRITA: "Vistos etc, Necessária a readequação da pauta de 

audiências, redesigno o ato processual para o dia 27 de fevereiro de 

2019, às 15h40min. Intime-se, expedindo-se o necessário para realização 

do ato. Cumpra-se.."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 243247 Nr: 10101-71.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA BRITO DOS SANTOS, RONALDO 

MOURA GARCIA, LUCAS CRISTÓVÃO GARCIA, NEMÉZIO CARLOS 

PANIAGUA, RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO ARRUDA SALOME 

NETO - OAB:9869/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:10.041

 Vistos etc,

Ante a ausência do advogado resta prejudicada a audiência. Informando a 

acusada o cumprimento da missiva DEVOLVA-SE à origem, com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206963 Nr: 7959-65.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 Vistos etc,

Homologo a desistência da inquirição das testemunhas de acusação e 

Defesa.

As partes nada requerendo neste ato processual quanto a diligências, 

declaro encerrada a instrução. Abra-se vista ao Ministério Público e à 

defesa para memoriais finais, vindo-me conclusos para sentença. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 230747 Nr: 1668-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, TIAGO 

FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:5482, OLIMPIO SILVA DAMASCENO - 

OAB:22765/O

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIAMENTE 

PROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER a denunciada HELINARA 

ALMEIDA ARTIAGA RAMOS, como incursa nas penas do Artigo 157, §2º, 

incisos I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal, no Art. 244-B, caput da 

Lei 8.069/90 e no artigo 16, da Lei 10.826/2006, ABSOLVER TIAGO 

FHELLYPE NEY DE ALMEIDA, das penas descritas no Artigo 244-B, caput, 

da Lei 8.069/90, e CONDENAR TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA como 

incurso nas penas do Art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação 

vigente á epoca do fato), cuja pena passo a dosar (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 243189 Nr: 10055-82.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO PAULA DE OLIVEIRA, SILVANA DE 

ABREU BARCELOS, RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR - OAB:23151-0, PAMELA WEBSTER DEBIAZI MORGAN - 

OAB:288.386 SP, PAMELA WEBSTER DEBIAZI MORGAN - OAB:288.386

 Vistos etc,

Considerando certidão de fl. 31 DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 243322 Nr: 10168-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VINICIUS DE ANDRADE SILVA, 

RAFAEL FERNANDO DA SILVA, VANILSON PAULINO MACHADO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DOS SANTOS 

VASCONCELOS - OAB:26830, LUCIANA CARLA A.DE LIMA FALCÃO - 

OAB:43061

 Vistos etc,

Diante da ausência do d. advogado constituído nos autos, nomeio para 

acompanhar a presente audiência, forte no primado constitucional dos 

incisos LV do artigo 5º da Constituição Federal de 88 e corolários 

normativos infraconstitucionais, para salvaguardar a defesa dos 

necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da 

Justiça e celeridade na prestação jurisdicional, o ilustre advogado Dr. 

Ronaldo Martins Fraga OAB/MT 13.513, para o ato, a qual desempenhará 

tal múnus público segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da 

disposição estanque no artigo 22 e seguintes do Estatuto e Código de 

Ética da honrada OAB. Consigne-se que tal providencia faz-se necessária 

considerando que o representante da Defensoria Pública lotado nessa 1ª 

Vara Criminal, se recusa a atuar em cartas precatórias cujos acusados 

sejam representados junto ao juízo deprecante por advogado constituído. 

Por força e na forma do provimento 09/2007/CGJ/MT, pelo serviço a ser 

desempenhado pelo advogado dativo em testilha, e levando em 

consideração o momento processual em questão ARBITRO, a título de 

honorários advocatícios, em 02 (um) URH a ser pago pelos acusados 

Marcio Vinicius de Andrade Silva; Rafael Fernando da Silva; Vanilson 

Paulino Machado Vieira. Determino que o Sr. Gestor expeça certidão de 

crédito em favor do d. advogado e em desfavor dos acusados.

 Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 189500 Nr: 7938-26.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos etc,

Homologo a desistência da inquirição das testemunhas Laercio Garcia e 

José Roberto Silva.

 As partes nada requerendo neste ato processual quanto a diligências, 

declaro encerrada a instrução. Abra-se vista ao Ministério Público e à 

defesa para memoriais finais, vindo-me conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237290 Nr: 6095-21.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAM DO PRADO BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos, etc.

Primeiramente, determino que o Sr. Gestor Judiciário oficie-se ao Juízo da 

Terceira Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, solicitando a retificação 

da missiva de fls. 125/126, para inquirir também a vítima Joyce de Souza e 

Silva, bem como encaminhar cópia da resposta à acusação do réu Max 

Willian, conforme solicitado pelo juízo deprecado através do ofício n. 

4872/2018.

Ademais, oficie-se ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Várzea 

Grande/MT, solicitando a antecipação do cumprimento da missiva, com a 

devida urgência, vez que o presente feito se trata de réu preso e o art. 

1.362 da CNGC impõe o prazo máximo de 10 (dez) dias para a sua 

devolução, devidamente cumprida.

Por fim, acolho a cota ministerial retro, motivo pelo qual determino o feito 

aguarde em cartório o retorno das Cartas Precatórias de fls. 123/124 e 

125/126 devidamente cumpridas, e após encaminhem-se as partes para 

apresentação das alegações finais, no prazo legal e sucessivo.

Em tempo, consigo que o Sr. Gestor Judiciário deverá cumprir a presente 

determinação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como 

acompanhar as cartas precatórias acima mencionadas quinzenalmente, 

reiterando os ofícios solicitando o cumprimento urgente das mesmas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 243669 Nr: 10372-80.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DO CISC - CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMIR DE OLIVEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 316, c/c art. 321, ambos do Estatuto Adjetivo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOELMIR DE OLIVEIRA NEVES, 

brasileiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 8/4/1991, CPF n. 

045.420.471-05, RG n. 21834946 SSP-MT, filho de Ana Claudia de Oliveira 

e Joel Xavier de Oliveira, mediante IMPOSIÇÃO de medidas cautelares 

elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a saber:a) 

comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas 

atividades, pelo período de 03 (três) meses.b) proibição de ausentar-se do 

Estado de Mato Grosso, sem autorização judicial.c) manter atualizado o 

seu endereço e telefone, devendo tal informação ser colhida pelo Oficial 

de Justiça, no ato de sua soltura.d) proibição de manter contato e de se 

aproximar da vítima TATIANE JAIVONE DA SILVA.Antes da soltura, a 

vítima deverá ser intimada da presente decisão, conforme determina o art. 

21 da Lei n. 11.340/06.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO, para colocar em liberdade 

JOELMIR DE OLIVEIRA NEVES, se por outro motivo não deva permanecer 

preso.Deverá o sr. Oficial de Justiça, no ato da soltura, advertir o réu de 

que, ciente das medidas protetivas impostas em procedimento próprio e 

das medidas cautelares aqui impostas, estas deverão ser rigorosamente 

cumpridas pelo mesmo, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.º c/c parágrafo 

único do art. 312, todos do CPP.Ciência ao Ministério Público, Defesa, e 

Autoridade Policial.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 223073 Nr: 9266-20.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEROSSI WANDERLEY MARIZ FILHO, LUCAS 

RODRIGUES RANGEL, OSÉIAS PORFÍRIO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a sentença nos termos do venerando acórdão de fls. 305/314.

As providências.

Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214751 Nr: 2842-59.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.86 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212358 Nr: 1141-63.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA COSTA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) réu(s) Diego da Costa Aguiar, Rg: 22885650 

SSP MT Filiação: Erivelton da Costa Aguiar e Divoene Marcia Aguiar, data 

de nascimento: 14/02/1996, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

convivente, Endereço: Rua 02, Nº 14, Quadra 03, Lote 14 - 

9690.9470/9912.1163/9237.6379/9610-0346/, Bairro: 9921-8894 - João 

Pinheiro, Cidade: Cuiabá-MT , que procurado(a)(s) pelo Sr. Oficial de 

Justiça, não foram encontrado(a)(s) serem intimados da r. sentença, que 

segue transcrito a parte final abaixo. DECISÃO/DESPACHO: Ante o 

exposto JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DIEGO 

DA COSTA AGUIAR, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, c.c 

art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe pena corporal de 01 – um 

– ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em 

regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direito 

a serem fixadas pelo juízo executivo, afora a pena de multa, fixada em 166 

(cento e sessenta e seis) dias-multa, considerado valor do dia-multa no 

equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, 

corrigida pelo IGP-M. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade. Em 

relação aos bens móveis apreendidos, se não postulados pelos 

proprietários a devida restituição, no prazo de 90 (noventa) dias, após a 

devida intimação dos mesmos, determino a venda dos mesmos por leilão 

judicial, no qual, será apenas mantido os valores adquiridos com os 

mesmos, para eventual entrega aos seus donos, ou perdimento em favor 

do Estado de Mato Grosso. O dinheiro apreendido será perdido em favor 

da União, os quais serão revertidos oportunamente ao SENAD ou ao órgão 

que couber na existência de convênios, nos termos do que dispõe o art. 

63, §1º, c\c art. 64, ambos da Lei 11.343/06. Não sendo encontrado o(s) 

réu(s), proceda-se a intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo 

Mariano - Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 4 de 

dezembro de 2018. FRANCISCO EDSON FANAIA - GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156788 Nr: 4506-67.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CESAR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Roni Cesar Soares da Silva, Cpf: 

04629908188, Rg: 2704453-0 SSP MT Filiação: Romildo Soares da Silva e 

Joseni de Almeida Silva, data de nascimento: 27/06/1993, brasileiro(a), 

natural de Mirassol-SP, solteiro(a), serviço braçal, Endereço: Rua B, Casa 

25 Ou S/n, Próximo A Escola, Bairro: Vitoria Régia - 9935-0566, Cidade: 

Cáceres-MT, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi 

encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá 

arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração 

da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu 

denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 157,§2º, do inciso II do 

Código Penal, tendo como vítima: EDNÉIA MARCIA MOREIRA, a denúncia 

foi recebida por este r. Juízo em 20/07/2016. DECISÃO/DESPACHO: 

Cite-se o acusado Roni Cesar Soares da Silva, por edital com prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e 

intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de 

Direito.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro 
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Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 4 de dezembro de 2018. 

Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206095 Nr: 7330-91.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON GALDINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA - OAB:7.709

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para APRESENTAR 

MEMORIAISFINAIS no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170807 Nr: 6904-50.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRINE ALINE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Fabrine Aline Moreira Filiação: 

Joaquim Nunes e Marta Aparecida Moreira, data de nascimento: 

14/01/1990, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), diarista, 

Endereço: Rua São Jorge, Bairro: Villa Irene, Cidade: Cáceres-MT, que 

procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como 

INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a 

defesa preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas 

testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 

11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia 

contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do inciso II do Código 

Penal, tendo como vítima: FABIANA FONTES BRAGA, a denúncia foi 

recebida por este r. Juízo em 11/09/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se a 

acusada Fabrine Aline Moreira, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não 

sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 4 de dezembro de 2018. Francisco Edson 

Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232765 Nr: 2908-05.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, 

CAMILA ELIAS BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Wagner Francisco dos Santos Silva, 

Rg: MT Filiação: Francisco França da Silva e Lucilene Francisca dos 

Santos, data de nascimento: 30/05/1991, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, Endereço: Rua Santa Maria - 142, Bairro: 

Marajoara, Cidade: Cáceres-MT , que procurado(a) pelo Sr. Oficial de 

Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público 

ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 180, do 

Código Penal, tendo como vítima: Novake Rodrigues, a denúncia foi 

recebida por este r. Juízo em 20/07/2016. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o 

acusado Wagner Francisco dos Santos Silva, por edital com prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e 

intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de 

Direito.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro 

Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 4 de dezembro de 2018. 

Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157200 Nr: 4965-69.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALESSANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) Denunciado(a): Jorge Alessandro da Silva, Cpf: 

45855854191, Rg: 0377130-0 Filiação: Silvio José da Silva e Luiza Dias da 

Silva, data de nascimento: 22/10/1967, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: R: Xv de Novembro 

270, Fone 3223-3899, Bairro: Centro, Cidade: Cáceres-MT, que 

procurado(a)(s) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a)(s) , para 

que indique outro advogado, ou informe a impossibilidade de o fazê-lo. 

Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, o que deverá ser 

certificado, desde já, nomeio para oferecê-la, o d. Defensor Público 

atuante nesta Vara, que terá vista dos autos, pelo prazo de 10 (dez) dias, 

para tal finalidade, nos termos do Código Penal. DECISÃO/DESPACHO: 

Ante a certidão de fls. 111, determino que se intime o denunciado para 

constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua 

condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. Defensor 

Público atuante nessa Vara para que possa assisti-lo em seus interesses. 

Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) José Eduatdo Mariano - Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 4 de dezembro de 2018. FRANCISCO 

EDSON FANAIA - GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204988 Nr: 6600-80.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUBIA FERNANDA RODRIGUES 

MACEDO - OAB:17925/0

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 208, informando que o recurso foi 

interposto no prazo legal, recebo a apelação de fls. 206.

Vista ao apelante para suas razões, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena 

de subida sem elas e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo, ao 

apelado para também arrazoar em igual prazo.

Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 161238 Nr: 9028-40.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL RODRIGO KAGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 (...)Pelo exposto, declaro extinta a punibilidade do recuperando Michel 

Rodrigo Kague, nos termos do art. 107, II, do Código Penal c\c art. 1º, 

inciso I, do Decreto nº 9.246/2017, em relação ao crime previsto no art. 35, 

da Lei 11.343/06.Após o trânsito em julgado da presente decisão, 

elabore-se novo cálculo de pena, anotando-se junto ao sistema MGP a 

extinção da pena relacionada ao crime previsto no art. 35, da Lei 

11.343/06, qual seja, 02 anos e 11 meses de reclusão.Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se a defesa.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214191 Nr: 2474-50.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391

 Autos n°2474-50.2017.811.0006 – Cód. 214191

Vistos.

Compulsando os autos observo que o réu fora devidamente citado 

pessoalmente às fls. 101, posto isso indefiro o requerimento do Parquet.

Intime-se novamente o patrono do réu, para que o mesmo querendo 

ratifique a defesa inicial apresentada ou apresente nova defesa prévia.

Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos à 

Defensoria Pública para apresentação de defesa prévia.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 242518 Nr: 9558-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SILVA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos nº 9558-68.2018.811.0006 – Cód. 242518Vistos.Denoto dos autos, 

de análise da guia de pena juntada que o recuperando teve sua pena 

privativa de liberdade convertida em 02 (duas) restritiva de direitos, a ser 

fixada por este juízo.Isso posto, determino a intimação do reeducando 

para que, nos termos da sentença proferida em seu desfavor, cumpra 

com as seguintes penas restritivas de direitos:a) o pagamento de 

prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, equivalente a R$ 

937,00 (novecentos e trinta e sete reais), parcelado em até 10 (dez) 

vezes, a serem pagos em favor do Conselho da Comunidade da Comarca 

e Cáceres/MT, junto a conta corrente do Banco do Brasil, agência 0184-8, 

Conta nº 33897-4, os quais deverão ser efetuados na boca do caixa, e 

trazidos os respectivos comprovantes a este Juízo junto à Secretaria da 

3ª Vara Criminal, para juntada aos autos;b) recolher-se em sua residência 

das 19 horas das sextas-feiras às 06 horas das segundas-feiras, durante 

o período da pena, ou seja, dois anos.Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao 

intimar o recuperando indagar se o mesmo aceita as regras da 

substituição operada, informando ao mesmo que a ausência de aceite, 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena ou 

desconversão da benesse que lhe fora concedida, certificando o 

resultado da diligência.Cientifique-se, ainda, ao reeducando que, caso não 

dê início ao cumprimento das penas restritivas de direitos no prazo de 30 

(trinta) dias, comprovando junto aos autos o pagamento da primeira 

parcela da prestação pecuniária, poderá ocorrer a regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, de 

igual forma.Intime-se ainda o reeducando, para que compareça no prazo 

de 45 (quarenta e cinco dias) junto a 3° Vara Criminal desta comarca, para 

que dê início ao pagamento dos dias-multa, se houver, podendo ser 

parcelado em até 10 (dez) vezes.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

encaminhando cópia da presente decisão para que tome conhecimento 

sobre a situação do recuperando,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 242321 Nr: 9423-56.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO DA SILVA ALMEIDA - 

OAB:

 Autos nº 9558-68.2018.811.0006 – Cód. 242518Vistos.Denoto dos autos, 

de análise da guia de pena juntada que a recuperanda teve sua penas 

privativa de liberdade convertida em 02 (duas) restritiva de direitos, a ser 

fixada por este juízo.Isso posto, determino a intimação da reeducanda 

para que, nos termos da sentença proferida em seu desfavor, cumpra 

com as seguintes penas restritivas de direitos:a) o pagamento de 

prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, equivalente a R$ 

937,00 (novecentos e trinta e sete reais), parcelado em até 10 (dez) 

vezes, a serem pagos em favor do Conselho da Comunidade da Comarca 

e Cáceres/MT, junto a conta corrente do Banco do Brasil, agência 0184-8, 

Conta nº 33897-4, os quais deverão ser efetuados na boca do caixa, e 

trazidos os respectivos comprovantes a este Juízo junto à Secretaria da 

3ª Vara Criminal, para juntada aos autos;b) recolher-se em sua residência 

das 19 horas das sextas-feiras às 06 horas das segundas-feiras, durante 

o período da pena, ou seja, dois anos.Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao 

intimar a recuperanda indagar se a mesma aceita as regras da 

substituição operada, informando a mesma que a ausência de aceite, 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena ou 

desconversão da benesse que lhe fora concedida, certificando o 

resultado da diligência.Cientifique-se, ainda, a reeducanda que, caso não 

dê início ao cumprimento das penas restritivas de direitos no prazo de 30 

(trinta) dias, comprovando junto aos autos o pagamento da primeira 

parcela da prestação pecuniária, poderá ocorrer a regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, de 

igual forma.Intime-se ainda o reeducando, para que compareça no prazo 

de 45 (quarenta e cinco dias) compareça junto a 3° Vara Criminal desta 

comarca, para que dê início ao pagamento dos dias-multa (fls. 20), se 

houver, podendo ser parcelado em até 10 (dez) vezes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 241930 Nr: 9170-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI LEITE DUARTE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Autos nº 9170-68.2018.811.0006 – Cód. 241930Vistos.Denoto dos autos, 

de análise da guia de pena juntada que o recuperando teve sua pena 

privativa de liberdade convertida em 02 (duas) restritiva de direitos, a ser 

fixada por este juízo.Isso posto, determino a intimação do reeducando 

para que, nos termos da sentença proferida em seu desfavor, cumpra 

com as seguintes penas restritivas de direitos:a) o pagamento de 

prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, equivalente a R$ 

937,00 (novecentos e trinta e sete reais), parcelado em até 10 (dez) 

vezes, a serem pagos em favor do Conselho da Comunidade da Comarca 

e Cáceres/MT, junto a conta corrente do Banco do Brasil, agência 0184-8, 

Conta nº 33897-4, os quais deverão ser efetuados na boca do caixa, e 

trazidos os respectivos comprovantes a este Juízo junto à Secretaria da 

3ª Vara Criminal, para juntada aos autos;b) recolher-se em sua residência 

das 19 horas das sextas-feiras às 06 horas das segundas-feiras, durante 

o período da pena, ou seja, dois anos.Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao 

intimar o recuperando indagar se o mesmo aceita as regras da 

substituição operada, informando ao mesmo que a ausência de aceite, 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena ou 

desconversão da benesse que lhe fora concedida, certificando o 

resultado da diligência.Cientifique-se, ainda, ao reeducando que, caso não 

dê início ao cumprimento das penas restritivas de direitos no prazo de 30 

(trinta) dias, comprovando junto aos autos o pagamento da primeira 

parcela da prestação pecuniária, poderá ocorrer a regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, de 

igual forma.Intime-se ainda o reeducando, para que compareça no prazo 

de 45 (quarenta e cinco dias) junto a 3° Vara Criminal desta comarca, para 
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que dê início ao pagamento dos dias-multa, se houver, podendo ser 

parcelado em até 10 (dez) vezes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 200669 Nr: 3812-93.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR LEMES DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT

 Vistos.

Aparentemente o recuperando descumpriu com as condições de seu atual 

regime de pena, sendo necessário, nos termos do art. 118, §2º, da Lei 

7.210/84, sua prévia oitiva, para análise quanto a necessidade ou não de 

regressão de seu regime. Contudo, a Lei 7.210/84 não prevê forma 

específica para que o recuperando seja ouvido, ou seja, não há imperiosa 

necessidade de designar-se audiência de justificação para a oitiva do 

recuperando quanto a falta grave supostamente cometida, mas apenas de 

que lhe seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa. No sentido: 

(TJ-PR – autos 8147137 – Rel. Miguel Pessoa – Julgamento: 08/03/2012 - 

Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal).

A denominada audiência de justificação não está prevista de forma 

expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação 

doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já citado 

parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 

intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.

Intime-se o recuperando para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

as derradeiras justificativas por escrito.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225045 Nr: 10712-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Graminho Frigeri - 

OAB:MT0025128O

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar contra 

razão no prazo de 02 (dois)dias .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 24966 Nr: 1135-47.2003.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON SILVA SANTOS - 

OAB:157512/MG, NECIVALDO CARLOS MORABITO - OAB:112231/MG

 Diante do exposto, inexistindo aspectos que traduzam a pertinência da 

manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação ao 

acusado, deve ser dado consequência ao princípio da não culpabilidade, 

revogando o mandado de prisão preventiva. Assim, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA anteriormente decretada em desfavor de WESLEY 

HUMBERTO SERAFIM DE SOUZA.Sirva-se o presente como o respectivo 

como contramandado de prisão ou alvará de soltura, caso necessário, se 

por al, não estiver o réu preso.Sirva ainda, cópia da presente como Carta 

precatória para fins de cumprimento da ordem, bem como para a citação 

pessoal do acusado no endereço indicado no preâmbulo da petição de fl. 

167.Recolham-se os mandados expedidos, bem como proceda-se às 

devidas baixas no BNMP 2.0.Intime-se e Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223167 Nr: 9339-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VANINI MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Isto Posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente, o que faço para absolver o 

acusado LUCAS VANINI MACEDO quanto à prática dos crime previsto no 

artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 sob o manto do brocardo "in dubio 

pro reo" (art. 386 inciso VII, do Código de Processo Penal).Sem 

custas.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 144688 Nr: 2653-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ DE MORAES NAVARRO, 

ALLEF BISPO MACEDO, MAX FRANCISCO ALCANTARA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, JOSE THADEU DOS 

SANTOS MESQUITA - OAB:7.836

 Autos n° 2653-57.2012.811.0006 – Cód. 144688

Vistos.

Ante o fato de que o Ministério Público apresentou aditamento a denúncia, 

manifeste-se a defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

interpretação analógica do art. 384, §2º, do Código de Processo Penal.

Após, conclusos.

Cumpra-se e intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209941 Nr: 10006-12.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DUARTE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 Ex. Penal n° 10006-12.2016.811.0006 – Cód. 209941 Em relação a 

progressão de regime. Analisando o presente executivo de pena, verifico 

que o recuperando já cumpriu o lapso temporal para receber o benefício 

(3/5 da pena privativa de liberdade imposta) (cálculo de fls. 510) – 

requisito objetivo, estando também presentes os requisitos subjetivos 

exigidos, visto que se denota nos autos que o reeducando possui bom 

comportamento carcerário, eis que se encontram maculados nos autos 

qualquer informação de que tenha o mesmo mal comportamento. Restou 

demonstrado que o sentenciado preenche os requisitos objetivo e 

subjetivo previstos no artigo 112, caput, da Lei de Execução Penal, 

necessários para a concessão do benefício, quais sejam o cumprimento 

de ao três dois quintos da pena e seu mérito indicar a progressão. Pelo 

exposto, INDEFIRO o pleito do Ministério Público de alteração da data-base, 

e consequentemente PROMOVO o recuperando ao regime semiaberto, que 

deverá ser cumprido sob as seguintes condições: 1) trabalhar durante o 

dia e recolhendo-se às suas residências a partir das 19 horas de um dia 

até as 06:00 do outro, nos dias de semana ou de trabalho; 2) Recolher-se 

em sua residência nos finais de semana e feriados em que não estiverem 

trabalhando; 3) Comparecimento mensal em juízo, comunicando ocupação 

lícita; 4) Não mudar do território da Comarca do Juízo da execução, sem 

prévia autorização deste Juízo; 5) Não freqüentar bares, boates e locais 

de pouca recomendação; 6) Não ingerir bebida alcoólica; 7) Não trazer 

consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade de 

outrem; 8) Frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela 

Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, 

pelo período do atual regime de pena. Notifique-se o i. representante do 
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Ministério Público. Ciência à Defensoria Pública. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 185209 Nr: 5352-16.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Autos n° 5352-16.2015.811.0006 – Cód. 185209

Vistos.

Trata-se de ação penal movida em desfavor de Raphael Medeiros do 

Amaral, tendo o acusado sido condenado como incurso nas sanções do 

art. 302, caput, do CTB.

Devidamente intimado acerca da sentença o réu manifestou O interesse 

em recorrer (fls. 186).

Às fls. 342, foi recebido o recurso de apelação interposto, sendo que na 

sequência, a defesa do réu Raphael Medeiros do Amaral peticionou 

requerendo a desistência do recurso interposto (fls. 346), em expressa 

concordância do mesmo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Com relação à desistência recursal passo a algumas considerações.

A legislação processual penal, por força do art. 576 do CPP, não se 

defere a possibilidade de desistência recursal por parte do Ministério 

Público, entretanto, com relação à parte ré a legislação não trouxe nenhum 

impedimento, podendo o acusado e seu defensor desistirem de recursos 

anteriormente interpostos, nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA. 

PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ANUÊNCIA EXPRESSA DO RÉU. 

HOMOLOGAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Não há ilegalidade no 

ato que homologa pedido de desistência da apelação interposta contra a 

sentença, se o Recorrente, embora tenha manifestado inicialmente seu 

interesse em recorrer, depois, anuiu expressamente à desistência da 

recurso interposto, nos moldes requeridos pela Defensoria Pública. 2. 

Recurso desprovido. (Processo RHC 23133 RJ 2008/0042646-5; Orgão 

Julgador T5 - QUINTA TURMA; Publicação DJe 03/11/2009; Julgamento 6 

de Outubro de 2009; Relator Ministra LAURITA VAZ).

Importante salientar, que a desistência é irrevogável e irretratável. 

Pronunciando-se o acusado no sentido de desistência o não mais poderá 

dela se retratar, ainda que o faça dentro do prazo recursal, porquanto 

teria havido preclusão lógica, consubstanciada na incompatibilidade da 

prática de um ato processual com relação ao outro já praticado.

 No caso dos autos, verifico que o réu através da defesa técnica 

manifestou interesse em recorrer da sentença vindicada, entretanto, o 

mesmo, através de seu patrono manifestou-se pela desistência recursal, 

em petição própria tendo o mesmo exarado sua concordância, o que deve 

ser acatado por este Juízo.

Posto isso, homologo a desistência recursal formulada pelo réu Raphael 

Medeiros do Amaral.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença penal condenatória 

proferida nos autos, expedindo-se oportunamente o PEP.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212781 Nr: 1445-62.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SILVA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Autos n° 1445-62.2017.811.0006 – Cód. 212781

Vistos.

Intime-se a defesa do recuperando, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente nos autos endereço residencial do mesmo.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237999 Nr: 6637-39.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHYLMA CRISSULA CÂNDIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:OAB/MT 13.290-A

 Autos nº 6637-39.2018.811.0006 – Cód. 237999

Vistos em correição.

Denoto dos autos, de análise da guia de pena juntada que a recuperanda 

teve sua penas privativa de liberdade convertida em 02 (duas) restritiva 

de direitos, a saber: limitação de finais de semana e prestação de serviços 

à comunidade.

Isso posto, determino a intimação da reeducanda para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes penas 

restritivas de direitos:

a) prestação de serviços a comunidade pelo prazo de sua pena, conforme 

guia de fls. 07 e v., por 7 (sete) horas semanais, devendo a reeducanda 

comparecer junto a secretaria de obras do Município de Cáceres/MT para 

que possa ser indicado ao mesmo o local de prestação de serviços;

b) recolher-se em sua residência das 19 horas das sextas-feiras às 06 

horas das segundas-feiras, durante o período da pena;

Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao intimar a recuperanda indagar se a 

mesma aceita as regras da substituição operada, informando a mesmo 

que a ausência de aceite, poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, 

certificando o resultado da diligência.

Cientifique-se, ainda, a reeducando que, caso não dê início ao 

cumprimento das penas restritivas de direitos no prazo de 30 (trinta) dias, 

comprovando junto aos autos o comparecimento à Secretaria de Obras do 

Município de Cáceres/MT, poderá ocorrer a regressão de seu atual regime 

de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, de igual 

forma.

Oficie-se à Secretaria de Obras de Cáceres/MT informando a presente 

decisão, bem como, requisitando que, se no prazo de 60 (sessenta) dias a 

reeducanda não comparecer junto à mesma, informe a este Juízo para as 

providências cabíveis.

Elabore-se o cálculo de dias-multa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000061-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000061-16.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ELZA MACHADO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de ELZA 

MACHADO, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de 

id. 12622175, a parte autora informa que as partes transigiram 

extrajudicialmente, pugnando pela homologação e extinção do feito. É o 

necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para que produza 

seus jurídicos e regulares efeitos, a desistência da ação pela parte autora, 

ante o acordo extrajudicial entabulado entre as partes e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença sem resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 
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Processo Civil. Custas pela parte autora. Homologo a desistência do prazo 

recursal. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000255-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. E. S. E. -. M. (REQUERIDO)

J. P. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000255-16.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: SERVI TRANSPORTADORA E SERVICOS EIRELI - ME, 

JONATHAN PIERRE SERVI Vistos etc. Trata-se de Ação de busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de JONATHAN PIERRE SERVI, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 13693969, a 

parte autora pugna pela desistência do feito e por consequência sua 

extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico 

que a demandada não foi citada. Dessa forma, não existe óbice para a 

homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios 

para baixa de restrições, posto que não houve tais determinações. Custas 

pela parte autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001294-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LIVRAMENTO BATISTA DE ALMEIDA OAB - SP248867 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. -. A. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRIELI FERNANDES PICINATTO OAB - PR77904 (ADVOGADO(A))

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001294-48.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: SIDNEI A. PEDRIALLI REQUERIDO: SUINOBRAS - 

ALIMENTOS LTDA Vistos etc. Intime-se a parte requerida para se 

manifestar acerca da petição de id. 16766667, no prazo de 3 (três) dias. 

Após, voltem os autos conclusos. Às providências. Diamantino, 30 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001431-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES OAB - PR44152 

(ADVOGADO(A))

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO OAB - PR0053575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001431-30.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): EDSON SANCHES RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Edson Sanches em face 

de Banco Bradesco S/A, todos devidamente qualificados nos autos, 

postulando o recebimento no efeito suspensivo. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Todavia, o 

pedido de efeito suspensivo NÃO pode ser acolhido. Com efeito, o art. 

919, do NCPC, dispõe que “os embargos à execução não terão efeitos 

suspensivo”. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo vem 

disciplinada no § 1º do referido artigo, nos seguintes termos: "Art. 919. 

(...) 1º § - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.". Ou seja, 

condiciona a possibilidade de efeito suspensivo à presença cumulativa de 

três requisitos: a) relevância dos fundamentos dos embargos; b) risco de 

dano grave ou de difícil ou incerta reparação; e c) garantia do juízo. No 

caso dos autos, o requisito da segurança prévia do juízo não está 

presente, já que o(s) embargante(s) não demonstrou(aram) a existência 

de penhora, depósito ou caução, de modo que o indeferimento do pedido 

de suspensão é medida que se impõe. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO CPC. REQUISITOS 

NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 

Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no art. 739-A, do CPC. 

Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70059297879, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, 

Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 70059297879 RS, Relator: João 

Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 21/05/2014, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014). 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo executivo. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 27 de fevereiro de 

2018, às 12:30 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, intimada para apresentar 

impugnação aos embargos, no prazo legal. Em manifestando-se os 

litigantes, expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 

334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse 

caso, a parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo, ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 

344 do Novo Código de Processo Civil. Aportando a impugnação dê vistas 

ao embargante. Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem, 

com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 06 de dezembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001458-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO CANESIN OAB - PR08007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001458-13.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ADAMA BRASIL S/A REQUERIDO: ELISEU DE PAULA Vistos 

etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como 

mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, e-mail 
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funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as baixas 

pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

06 de dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001466-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001466-87.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: FABIANA KROHLING DE SOUZA 

Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem com 

petição devidamente instruída por prova escrita, conforme documento(s) 

acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 06 de dezembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001483-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO NEGRIJO VELOZO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001483-26.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: AGROINDUSTRIAL PSF LTDA REQUERIDO: EDUARDO 

NEGRIJO VELOZO EIRELI - EPP Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas. Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 06 de dezembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001489-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL MAURICIO DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001489-33.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MIZAEL MAURICIO DE SALES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo cópia desta como mandado. Comunique-se ao 

juízo deprecante (via malote digital, e-mail funcional, postal ou outro meio 

disponível). Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 06 de dezembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000518-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO YANO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

correspondência devolvida (ID 16796131). OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 130469 Nr: 3015-52.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio de Meloo, Ceylla Christhyan Custódio de 

Godoi Mello, Leonardo Leandro Figueiró

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cultura Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ceylla Chrysthyan Custódio de 

Godoi Mello - OAB:10.050, Leonardo Leandro Figueiró - OAB:14035, 

Marco Antonio de Mello - OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Marcio Marquioreto - 

OAB:14021

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.
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Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89107 Nr: 1451-14.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio de Souza Machado - EPP, Sergio de Souza 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Villagio Industria e Comércio Ltda, Cleomar 

Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Considerando-se a ausência justificada do magistrado, REDESIGNO a 

audiência para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125158 Nr: 889-29.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Zanella Gnoato ME, Eli de Souza Paião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim de Jesus Campos 

de Faria - OAB:7.201/MS

 Vistos etc.

Considerando-se a ausência justificada do magistrado, REDESIGNO a 

audiência para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da ocorrência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103939 Nr: 34-21.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Almeida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale dos Arinos Materiais de Construções Ltda 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de A Ribeiro - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

 Finalidade da Diligência: Intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84901 Nr: 127-23.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, 

Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Intimo o Autor a manifestar acerca da Certidão de fls. 227, no prazo de 05 

(cinco) dias.

CERTIDÃO DE FLS. 227:

"Certifico que intimado os executados pelo DJE nº 10299, publicado no dia 

23/07/2018, acerca da penhora online realizada, DEIXARAM 

TRANSCORRER O PRAZO e não oferesserem impugnação."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5205 Nr: 293-17.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENGARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para efetuar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, junto ao Forum da Comarca de Várzea 

Grande/MT, nos autos de Carta Precatória nº 1009814-06.2018.8.11.0002, 

a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129343 Nr: 2606-76.2018.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS

 Intimo o Autor para, querendo, impugnar a contestação de fls. 95/121, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84889 Nr: 115-09.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Desbessel, Espolio de Solano Quintino 

Desbessel, Espolio de Herta Ilsa Hubner Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B

 Intimo o patrono do executado do despacho de fls. 121, abaixo transcrito:

 DESPACHO DE FLS. 121: "Vistos etc. Defiro o pedido de fl. 118. Em nada 

requerido em 05 (cinco) dias, retornem os autos ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13281 Nr: 1226-14.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o patrono do Arrematante para manifestar acerca do petitório de fl. 

206, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 9492 Nr: 1798-38.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dimas Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Mauri João Galeli - OAB:SC/13472, Paulo Rogério 

de Souza Milléo - OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 325, no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como a providenciar tambem, no prazo de 05 

(cinco) dias, o pagamento de COMPLEMENTO DA DILIGÊNCIA do Sr. Oficial 

de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo 

especificado:CERTIDÃO DE FLS. 325:"Certifico, que relativamente aos 

autos supracitados, de posse do r. mandado de CONSTATAÇÃO, 

PENHORA E AVALIAÇÃO expedido, cumpre-me certificar que, nesta data 

de (sexta-feira), 23/11/2018 às 15h10min(MT), nesta comarca, 

oportunidade que, após as formalidades de praxe DEIXEI DE EFETUAR 

“CONSTATAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO” sobre possíveis bens de 

propriedade do requerido, uma vez que, o valor depositado inicialmente 

para as despesas do Oficial de Justiça só cobre as despesas para 

diligência efetuada na sede da comarca e, como descrito no respeitável 

mandado, a finalidade é “(...) sacas de soja localizadas nas fazendas de 

propriedade do executado (...)” [sic] (negritei). Portanto, até onde é de meu 

conhecimento, o executado realmente desenvolve e/ou desenvolveu 

culturas de soja anuais nas regiões de Gleba Caetano Dias, Parecis e 

Sumidouro; que, não tenho conhecimento até então, se as propriedades 

objeto de cultivo era(m) de propriedade do requerido. Assim, para se ter 

uma resposta concreta e posterior constrição sobre possíveis bens 

encontrados, necessário se faz a intimação do autor para providenciar a 

complementação dos valores destinados às diligências do Oficial de 

Justiça. Sendo assim, para as referidas despesas e conforme permissivo 

na Portaria 109/2013-DF e Provimento de nº 04/2015 da CGJ, Art. 1º, item 

3.3.43, sirvo-me da presente para requerer de Vossa Excelência seja 

impulsionado o autor para efetuar a complementação do valor inicial que 

importa em R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte cinco reais). Há vista 

disso, permanecerei na posse do respeitável mandado aguardando 

favorável, (...) (A) ROBERTO WANDERLEY VIEIRA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 9115 Nr: 467-65.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Humberto Budoia, José Roberto Hermann Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Amantini, Renato Amantini, Ricardo 

Amantini, Leonardo Amantini Maronezi, Maria Helena Amantini Maronezi, 

Cláudio Amantini Júnior, Leonilda Conci Macedo, ILDA CONCI DE BRITO, 

Espolio de Luiz Conci, Maria Thereza Blanco de Carvalho Amantini, Patricia 

Torrano Turtelli Maronezi, Eliana Gonçalves Salvador Amantini, Denise 

Bologna Amantini, Valéria Vicário Amantini, CELSO CONCI, Rosalina Pina 

Conci., Wilson Rogério Conci, Nildo Conci, Maria Selma Conci, 

ROSANGELA SCANDAROLI CONCI, Cleusa Maria Scandaroli Conci, Maiara 

Conci, Mariele Conci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Hermann Ramos 

- OAB:8855/MT, Paulo Humberto Budoia - OAB:3339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Aldorema Viana Reginato - OAB:3.500-B, Fábio 

Souza Ponce - OAB:9.202, Humberto Nonato dos Santos - 

OAB:3286-A/MT, José Mauro Bianchini - OAB:3225, José Roberto 

Hermann Ramos - OAB:8855/MT, Norberto Ribeiro da Rocha - 

OAB:1035-MT, Paulo Humberto Budoia - OAB:3339-A

 Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora se os executados, por meio de seus 

patronos, foram intimados para realizar o cumprimento de sentença de fls. 

4.625/4.648, especificamente os advogados e/ou espólio de Luiz Conci.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001404-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA OAB - ES11994 (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

Intimo o patrono do Autor para recolher a Diligência do Oficial de Justiça

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114456 Nr: 517-17.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Douglas Marques Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 517-17.2017.811.0005 - CÓDIGO 114456

ESPÉCIE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Maicon Douglas Marques Araujo

INTIMANDO: Denunciado(a): Maicon Douglas Marques Araujo Filiação: 

Elizangela Marques Araujo, data de nascimento: 26/05/1993, brasileiro(a), 

Endereço: Atualmente em Lugar Incerto e Não Sabido.

FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, em conformidade com o 

despacho abaixo transcrito, bem como do resumo da DENÚNCIA, para 

que, querendo, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, OFERECER DEFESA 

PRÉVIA.

RESUMO DA INICIAL: Consta na inicial que no dia 09/2/2017, por volta das 

16h00min, em via pública situada na Avenida Santos, Bairro Jardim 

Alvorada, nesta Cidade e Comarca de Diamantino/MT, o denunciado, 

consciente da ilicitude reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo 

droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para consumo 

pessoal, sendo denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 

11.343/06.

DECISÃO/DESPACHO: Autos n. 517-17.2017.811.0005 - Código n. 114456 

- Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - Réu: MAICON DOUGLAS 

MARQUES ARAÚJO. DESPACHO - NOTIFIQUE-SE o denunciado por edital, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 361 do Código 

de Processo Penal, para apresentar a DEFESA INICIAL, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006. Decorrido o prazo 

sem manifestação, sigam os autos com vista a Defensoria Pública para os 

fins previstos nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 30 de outubro 

de 2018. RAUL LARA LEITE - Juiz de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,______ Patrícia Ferreira 

Vargas, digitei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114019 Nr: 318-92.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir José da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 318-92.2017.811.0005 - CÓDIGO 114019

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Claudemir José da Silva

INTIMANDO: Denunciado(a): Claudemir José da Silva, CPF: 11803660422 

Filiação: José Dourado e Cícera Maria da Silva, data de nascimento: 

13/08/1997, brasileiro(a), natural de Barreiros-PE, solteiro(a), auxiliar de 

produção, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: 1 - CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente 

em lugar INCERTO E NÃO SABIDO, em conformidade com o despacho e 

resumo da denúncia, abaixo transcritos, para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, RESPONDER À ACUSAÇÃO POR ESCRITO, nos termos do artigo 

396-A do CPP. 2 - INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, para informar se 

pretende constituir advogado para patrocinar a sua defesa ou declarar 

quanto a impossibilidade financeira de constituir um profissional, nesta 

hipótese fica, desde já, nomeado Defensor Público que deverá ser 

intimado para apresentar a Defesa Prévia no prazo legal.

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário."

RESUMO DA INICIAL: Trata -se de Ação Penal interposta pelo Ministério 

Público em desfavor de Claudemir José da Silva. Consta no incluso 

Inquérito Policial. Consta nos autos que no dia 20/01/2017, por volta das 

16h, em via pública ao lado da Mercearia Palmeri, Rua Comendador 

Henrique, Bairro da Ponte, nesta Cidade de Diamantino - MT, o denunciado 

ciente da ilicitude e reprovabilidade, portava três munições cal. 22 intactas, 

de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, sendo denunciado como incurso no artigo 14 da Lei 

nº 10.826/2003.

DECISÃO/DESPACHO: Autos n. 318-92.2017.811.0005. I – A denúncia 

deve expor de forma individualizada a conduta do acusado, com a 

qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 

classificação do crime e, se necessário, o rol de testemunhas 

preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal (Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado 

ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 

crime e, quando necessário, o rol das testemunhas). É necessário, 

apenas, que de sua leitura se possa vislumbrar todos os elementos 

indispensáveis à existência de crime em tese, de modo a permitir o devido 

processo legal, como cláusula de garantia que é para a proteção dos 

direitos do cidadão frente ao Estado proporcionando um processo justo e 

equitativo (Constituição Federal – Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 

aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes;). Por sua vez, a denúncia 

somente pode ser rejeitada quando restar comprovado sua manifesta 

inépcia, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da 

ação penal ou, ainda, faltar justa causa para o exercício dessa ação 

(Código de Processo Penal – Artigo 395. A denúncia ou queixa será 

rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto 

processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa 

causa para o exercício da ação penal). Em resumo, caso se encontre 

presente alguma das situações alhures mencionadas a denúncia deve ser 

rejeitada de plano, porém, também é certo afirmar que isso deve ser 

verificável desde logo e sem a necessidade de produção probatória. 

Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia preenche os 

requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo Penal restando, 

ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo menos por 

enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes do 

inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação a autoria 

imputada ao acusado. Ainda, ressalto que não é verificável, de plano, 

nenhuma das situações previstas nos incisos I à III do artigo 395 do Código 

de Processo Penal. De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da 

acusação penal deve ser analisado em relação à presença da 

materialidade do crime e de indícios de autoria considerando, portanto, um 

substrato fático probatório mínimo e suficiente para o recebimento da 

denúncia, exatamente como ocorre no caso dos autos (Nesse sentido: 

Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – julgamento: 

06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno/STF). Posto isso, recebo a 

denúncia, na forma do que prevê o artigo 396, do Código de Processo 

Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a 

denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e 

ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias). II – Proceda a citação do acusado para que 

responda a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Faça constar do 

mandado que na resposta o acusado poderá arguir preliminar e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (Artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal). Faça constar, ainda, que não apresentada à resposta 

no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, será 

nomeado um para patrocinar sua defesa (§ 2º. do artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal). III - Defiro a juntada de folha de antecedentes 

criminais do acusado. IV- Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Diamantino/MT, 10 de janeiro de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior - Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Ferreira Vargas, 

digitei.

Diamantino - MT, 4 de dezembro de 2018.

Patrícia Ferreira Vargas

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90425 Nr: 2729-50.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLPV, LLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2729-50.2013.811.0005 cód.90425

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Geovana Lisboa Pereira Vignando e Letícia Lisboa 

Pereira

PARTE RÉQUERIDA: João Antonio Vignando

INTIMANDO: Requerido(a): João Antonio Vignando, Cpf: 02218752123, Rg: 

2028430-6 SSP MT Filiação: José Mário Vignando e Maria José de Miranda 

Vignando, data de nascimento: 17/08/1987, brasileiro(a), natural de 

Rosário oeste-MT, solteiro(a), mecanico de motocicletas, lugar incerto e 

não sabido

FINALIDADE: Intimação do Executado (acima qualificado), que encontra-se 

em lugar incerto e não sabido, para que fique ciente da PENHORA 

RENAJUD de fls. 90 em relação ao veículo PLACA: JZG0675, 

MARCA/MODELO HONDA/XR 200R, e querendo apresente embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

DECISÃO/DESPACHO: Código n. 90425-DECISÃO-Vistos, etc.1.Como 

medida prévia à nova decretação de prisão civil do Executado, determino a 

pesquisa de bens por meio dos Sistemas BACENJUD e RENAJUD.2. 

Portanto, determino que seja realizada tentativa de penhora on-line, via 

sistema BACENJUD, nas contas e aplicações financeiras do executado 

JOÃO ANTÔNIO VIGNANDO, inscrito no CPF sob n. 022.187.521-23, até o 

montante de R$ 18.128,07 (dezoito mil, cento e vinte e oito reais e sete 

centavos), em favor da exequente.3.Vindo informação positiva, lavre-se 

termo de penhora com o depósito do valor em conta à disposição deste 

Juízo, bem como informe o Departamento de Depósitos Judiciais quanto 

aos valores bloqueados, conforme preceitua o artigo 7º, §1º da Resolução 

015/2012 do Tribunal Pleno do TJ/MT.4.Proceda-se a busca, via sistema 

RENAJUD, sobre a existência de veículo em nome do executado JOÃO 
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ANTÔNIO VIGNANDO, inscrito no CPF sob n. 022.187.521-23. Sendo 

positivo, anote-se a restrição judicial no prontuário dos veículos 

localizados.5. Se qualquer das medidas obtiver resultado positivo, 

intimem-se ambas as partes para se manifestarem sobre as minutas de 

bloqueio no prazo de 05 (cinco) dias.6. Caso as pesquisas BACENJUD e 

RENAJUD tenham resultados negativos, remeta-se o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de que seja designada audiência de mediação de acordo a 

pauta do Centro, eis que vislumbro possibilidade de transação.Às 

providências.Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.RAUL LARA LEITE-Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilza aparecida 

Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei.

Diamantino - MT, 4 de dezembro de 2018.

Heloisa Helena S. Siqueira

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123857 Nr: 354-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete dos Santos Macaubas, Jose Carlos 

da Cruz Ribeiro, Benedito Cesar de Arruda, Jonilson Souza Costa, 

Daygoro João de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Crystopher 

Stangherlin Brizola - OAB:22583/0, Andréia Cristina Noite Izabel - 

OAB:17566, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21011/O, Marcondes 

Sartor - OAB:3585-B, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, 

Maria Rosemar Buratti - OAB:16031-B, Neyman Augusto Monteiro - 

OAB:3878 AC, Regina Maciel dos Santos - OAB:19754-E, Thiago 

Barreto Penteado Silvestre - OAB:14894/MT, Thiago de Abreu 

Ferreira - OAB:5928/MT, Wesley Andrade Silva - OAB:20493/E

 (...)DESPACHO: Vistos, etc. Abra-se vista ao representante da 

Defensoria Pública e, após ao Parquet. Às providências. NADA MAIS. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por 

mim redigida e saem intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, 

Estagiária.Raul Lara LeiteJuiz de DireitoGileade Pereira Souza 

MaiaPromotora de JustiçaMoacir Gonçalves NetoDefensor PúblicoThiago 

Barreto Penteado SilvestreAdvogadoAndréia Crist ina Noite 

IzabelAdvogadaJosé Carlos da Cruz RibeiroDenunciadoJonilson Souza 

CostaDenunciadoBenedito Cesar de Arruda DenunciadoDaygoro João de 

ArrudaDenunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117958 Nr: 2376-68.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Ferreira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 (...)DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte 

DESPACHO: Vistos, etc. Designo audiência de continuação para o dia 25 

de fevereiro de 2019, às 14hrs00min, para oitiva das testemunhas Cristieli 

Pereira de Arruda Souza, “Dona Elizabeth” e, para o interrogatório do 

denunciado. Expeça-se mandado de condução coercitiva, para condução 

da testemunha Cristieli Pereira de Arruda Souza. Às providências. NADA 

MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata 

por mim redigida e saem intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, 

Estagiária.Raul Lara LeiteJuiz de DireitoGileade Pereira Souza 

MaiaPromotora de JustiçaMarcos Wagner Santana VazAdvogadoNilson 

Ferreira de ArrudaDenunciado

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90425 Nr: 2729-50.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLPV, LLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): João Antonio Vignando, Cpf: 

02218752123, Rg: 2028430-6 SSP MT Filiação: José Mário Vignando e 

Maria José de Miranda Vignando, data de nascimento: 17/08/1987, 

brasileiro(a), natural de Rosário oeste-MT, solteiro(a), mecanico de 

motocicletas, lugar incerto e não sabido

Finalidade:para que fique ciente da penhora renajud de fls. 90 em relação 

ao veículo PLACA: JZG0675, MARCA/MODELO HONDA/XR 200R, , e 

querendo apresente embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Código n. 90425

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Como medida prévia à nova decretação de prisão civil do Executado, 

determino a pesquisa de bens por meio dos Sistemas BACENJUD e 

RENAJUD.

2. Portanto, determino que seja realizada tentativa de penhora on-line, via 

sistema BACENJUD, nas contas e aplicações financeiras do executado 

JOÃO ANTÔNIO VIGNANDO, inscrito no CPF sob n. 022.187.521-23, até o 

montante de R$ 18.128,07 (dezoito mil, cento e vinte e oito reais e sete 

centavos), em favor da exequente.

3. Vindo informação positiva, lavre-se termo de penhora com o depósito 

do valor em conta à disposição deste Juízo, bem como informe o 

Departamento de Depósitos Judiciais quanto aos valores bloqueados, 

conforme preceitua o artigo 7º, §1º da Resolução 015/2012 do Tribunal 

Pleno do TJ/MT.

4. Proceda-se a busca, via sistema RENAJUD, sobre a existência de 

veículo em nome do executado JOÃO ANTÔNIO VIGNANDO, inscrito no 

CPF sob n. 022.187.521-23. Sendo positivo, anote-se a restrição judicial 

no prontuário dos veículos localizados.

 5. Se qualquer das medidas obtiver resultado positivo, intimem-se ambas 

as partes para se manifestarem sobre as minutas de bloqueio no prazo de 

05 (cinco) dias.

6. Caso as pesquisas BACENJUD e RENAJUD tenham resultados 

negativos, remeta-se o presente feito ao CEJUSC, a fim de que seja 

designada audiência de mediação de acordo a pauta do Centro, eis que 

vislumbro possibilidade de transação.

Às providências.

Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Marilza aparecida Raimundo Kroling - Técnica 

Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85001 Nr: 234-67.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HHAdM, SAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Código n. 85001

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de execução de alimentos apresentada por HELOISE HELENA 

AMARAL DE MORAIS, representada por sua genitora SUZANA AMARAL 

DE LARA, em face de WILSON AUGUSTO DE MORAIS, já devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram-me os documentos anexos.
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A exequente, em petição de fl. 257, requereu a extinção do feito, ante a 

quitação do débito.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se 

pela extinção do processo (fl. 258).

Em seguida vieram- me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Diante da manifestação da Exequente informando que houve adimplemento 

integral do débito, a extinção da presente execução é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução de 

alimentos, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.

Condeno o Executado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119445 Nr: 3052-16.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pereira Pandolfo - 

OAB:20.029/MT

 Autos n. 3052-16.2017.811.0005

Código n. 119445

DESPACHO

Vistos, etc.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

convicção que permitam absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do 

Código de Processo Penal).

Designo o dia 07 de maio de 2019 às 14h00min, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências.

Diamantino/MT, 04/12/2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 37461 Nr: 2302-29.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plínio Benedito de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A, Luciana 

Cristina P. Cardoso Zandonadi - OAB:5319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319, Sávio Luis Oliveira Ramos - Procurador 

Federal - OAB:

 Código n. 37461

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença em que PLÍNIO BENEDITO DE 

ARRUDA figura como Exequente e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS figura como Executado, já qualificados nos autos.

À fl. 273, o(a) Exequente informou que a Requisição de Pequeno Valor foi 

efetivada e o valor de devidamente levantado.

Breve relato. Decido.

Diante da manifestação do(a) Exequente informando que o Executado 

adimpliu integralmente o débito, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.

Custas processuais pelo(a) Exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106714 Nr: 1071-83.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ceylla Chrysthyan Custódio 

de Godoi Mello - OAB:10.050, Leandro Leonardo Figueiró - OAB:MT 

13.188-B, Marco Antonio de Mello - OAB:13188/MT

 Código n. 106714

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VIA FÉRTIL PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, já qualificados nos autos.

A inicial veio devidamente instruída.

A exequente, em petição de fl. 30, requereu a extinção do feito, ante a 

quitação do débito.

Breve relato. Decido.

Diante da manifestação da Exequente informando que o Executado 

adimpliu integralmente o débito, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução 

fiscal, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43140 Nr: 110-55.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romaldo Francisco Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB:9587

 Código n. 43140

DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 255.

Expeça-se Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Dourados/MS para 

que seja realizado o interrogatório do denunciado naquele Juízo.

Cumpra-se.

Às providências.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108321 Nr: 1739-54.2016.811.0005

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Gaino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Fernandes, Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira - OAB:OAB/MT 21.911/0

 Código n. 108321

DECISÃO

Vistos etc.

Acolho o pedido de fl. 140 e chamo o feito à ordem, tendo e vista que não 

houve recebimento da queixa-crime e tampouco citação da parte contrária.

 Trata-se de QUEIXA-CRIME oferecida por LUIZ CARLOS GAINO em 

desfavor de LAERCIO FERNANDES e MARIA CLAUDIA HEMING, pela 

prática em tese dos crimes tipificados nos artigos 138, 140 e 141, inciso III, 

todos do Código Penal.

 É o breve relato. Decido.

Dispõe o art. 41, do Código de Processo Penal que:

"Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, 

com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 

crime e, quando necessário, o rol das testemunhas."

A peça acusatória narra o fato e tipifica-o como crime de Calúnia, Injúria e 

Difamação, nos termos dos artigos 138, 140 e 141, inciso III, todos do 

Código Penal, atribuindo sua autoria aos querelados, ocasião em que fora 

arrolada 01 (uma) testemunha. Portanto, atendidos, os requisitos da lei, 

RECEBO A QUEIXA-CRIME, cabendo aos querelados por meio do 

contraditório e ampla defesa manifestar nos termos da Lei.

Citem-se os querelados, para apresentarem resposta à acusação no 

prazo de 10 (dez) dias, pois após o transcurso do referido prazo, será 

nomeado Defensoria Pública, caso não haja constituição de advogado.

Cientifique-se o Ministério Público.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88506 Nr: 818-03.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciel Santos Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Maria Mariano - 

OAB:3539-A

 Código: 88506

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 158, nomeio a Defensoria Pública para 

patrocinar a Defesa do acusado.

 Intime-se a Defensoria Pública para, no prazo legal, apresentar memoriais 

finais.

 Cumpra-se.

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 132058 Nr: 3707-51.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner João da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Código n. 132058

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se a Carta Precatória, conforme requerido.

 Às providências.

Diamantino/MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103556 Nr: 3219-04.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Casetta Ferreira, Ronaldo Maciel, 

Milton Mateus Criveletto, Nelson Rossi Buratto, André Wirgues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Código n. 103556

DESPACHO

Vistos, etc.

Dê-se vista ao MPE.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107217 Nr: 1272-75.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdA, TdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 Código n. 107217

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com 

pedido de partilha de bens e guarda de menor proposta por LEDIL 

CONCEIÇÃO DOS ANJOS e DAVI DOS ANJOS SOUZA, em face de PAULO 

DE SOUZA SILVA, já qualificados na exordial.

Em decorrência do falecimento da parte ré, a requerente postulou pela 

substituição do requerido nos autos por seu espólio, representado pelos 

seus herdeiros (fl. 144).

Contudo, adveio pedido de desistência – fl. 168.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente pelo pedido supracitado (fl. 176).

Em seguida, vieram-me os autos para apreciação.

Breve relato. Decido.

Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido, eis que pelo que 

consta nos autos os herdeiros do requerido não foram regularmente 

citados.
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Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por que JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais (art. 90, caput, NCPC).

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112760 Nr: 4096-07.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raildo da Silva Vieira, Osvaldo Leite de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Diante do exposto, forte nos ensinamentos mencionados, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Transitada em julgado, arquive-se com a devida 

baixa no Cartório Distribuidor.Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se.Diamantino/MT, 05/12/2018. RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129326 Nr: 2601-54.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Gomes Ojeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do advogado do recuperando, Dr. Marcos Wagner Santana 

Vaz, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do cálculo de 

pena de fls. 43

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 116674 Nr: 1619-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 116674

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Ante o teor das certidões de fls. 481 e 516, recebo os recursos de 

apelação, nos termos do artigo 597 do CPP (fls. 476/479 e 488/494).

 Tendo em vista que já houve apresentação das respectivas 

contrarrazões (fls. 495/498 e 499/509), remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de justiça, com as nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 05 de dezembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103091 Nr: 3001-73.2015.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 Intimo o patrono do Embargado para manifestar nos autos acerca da 

Certidão de fls., 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80502 Nr: 2891-50.2010.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Intimo a parte autora para no prazo de 5 dias requer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39336 Nr: 195-75.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcelino Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:Mat.n°1662135

 Intimo a parte autora para no prazo de 5 dias, manifestesse nos autos 

requerendo o que entender de direito, face o teor da certidão de fls. 

329/330

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87052 Nr: 2734-09.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Alexandre Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Lourdes Ribeiro - 

OAB:71244/SP

 Nos termos do art. 93, inciso XIV da Constituição Federal de 1988, bem 

como art. 482, VI da CNGC, impulsiono o presente com a finalidade de 

INTIMAR a patrona do denunciado para manifestar acerca da desistência 

das testemunhas não localizadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124526 Nr: 626-94.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emannuelley Aline Silva Vieira, Amir Pires 

Brandolf Junior, Douglas Fabiano Lemes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT, Julio Silo da Conceição Filho - OAB:18.061-0

 Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e com base no artigo 118 

e artigo 120, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO, por ora, o 

pedido de restituição de veículo CELTA, placa OBJ 1832, de cor prata. 

Extraia-se cópia das decisões proferidas no presente feito e junte-se nos 

autos nº. 872-90.2018.811.0005– Código nº. 125096, em apenso. Após, 

arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo. Às providências. 

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21560 Nr: 569-67.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Albertini Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassiano Lourenço Sanches - 

OAB:11333, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT

 Intimo o patrono da parte autora, acerca da decisão de fls. 231/232, 

parcialmente transcrita.

Vistos etc. ... Assim, defiro o pedido de ADJUDICAÇÃO do veículo pelo 

valor da avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, na monta de R$ 

28.456,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), 

devendo a execução prosseguir no valor remanescente de R$ 26.363,44 

(vinte e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro 

centavos). Por consequência, expeça-se ofício ao DETRAN para que 

realize a transferência da propriedade do veículo NISSAN/FRONTIER XE, 

placa KEU 0330, Renavam 790801639, chassi 94DCMGD223J365560, 

registrado em nome de João Carlos Martins para Luiz Antônio Albertini 

Sanches, CPF nº. 329.769.849-72, bem como os débitos gravados no 

referido veículo. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que 

atualize o valor da execução, no prazo de 05 dias e, após, torne os autos 

conclusos para bloqueio online e baixa de restrição judicial junto ao 

RENAJUD. Intimem-se as partes interessadas. Oficie-se o DETRAN. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90699 Nr: 2961-62.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a redação do § 2º do art. 836 Código de Processo Civil, 

que prevê a nomeação do executado como depositário provisório de bens 

em caso de penhora, expeça-se novo mandado de penhora, avaliação e 

remoção dos veículos, conforme determinado à fl. 237.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 31977 Nr: 418-96.2007.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Calixtro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uned - União de Ensino Superior de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Tatiana 

Fiumaro Tosta Konageski - OAB:9402-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A

 Vistos, etc.

Certifique a Sra. Gestora se há valores vinculados aos autos, caso 

positivo libere-se os respectivos valores em favor da parte executada, na 

conta informada à fl. 230.

Após, nada sendo requerido, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-63.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GUIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMAX (MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010255-63.2012.8.11.0005. REQUERENTE: BENEDITA GUIA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: DINAMAX (MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) 

Vistos, etc. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 06 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVAGNO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/02/2019 às 09hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010625-37.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010625-37.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: WANDERLEY MORAIS 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará 

de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 05 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010535-92.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

R G K TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886 
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(ADVOGADO(A))

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010535-92.2016.8.11.0005. REQUERENTE: R G K TRANSPORTES LTDA - 

EPP REQUERIDO: RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, VLI 

MULTIMODAL S.A. Vistos. Dispensado o relatório conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei 9.099/99. Decido. Trata-se de embargos de declaração 

opostos pela parte autora R G K Transportes LTDA – EPP e pela requerida 

VLI Multimodal S.A. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na 

decisão, ainda para corrigir erro material, conforme se infere do artigo 

1.022 do CPC. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º”. Primeiramente, passo a análise das alegadas omissões existentes na 

r. sentença levantadas pela embargante VLI Multimodal S.A. A embargante 

VLI Multimodal aduz que não houve pronunciamento acerca de suas 

alegações de que a mesma não figura como contratante, subcontratante, 

cossignatária ou proprietária da carga transportada pelo autor, e que por 

ser apenas recebedora da mercadoria, não há que se falar em sua 

legitimidade passiva ou responsabilidade solidária sob o argumento de que 

a mesma é destinatária da carga. Igualmente, alega que ao considerá-la 

como a causadora da longa espera na descarga do produto, a sentença 

prolatada é omissa quanto ao seu pronunciamento de inexistência de 

culpa, sustentando ter sido exaustivamente demonstrado que em momento 

algum ficou comprovado que o atraso no descarregamento da mercadoria 

decorreu por sua culpa. Contudo, verifica-se que com relação a estas 

alegações inexiste os citados vícios na decisão atacada, uma vez que a 

questão da legitimidade passiva da embargante VLI foi devidamente 

analisada e fundamentada na sentença recorrida, bem como foi 

reconhecida sua culpa por ter dado causa a longa espera na descarga do 

produto. Portanto, com relação a tais pontos verifica-se que a embargante 

VLI objetiva alterar o resultado do julgado, o que é inadmissível, devendo, 

portanto, ser perseguido mediante interposição de recurso próprio. Por 

outro lado, assiste razão a esta embargante quanto à existência de 

omissão no dispositivo, uma vez que não declarou que a condenação 

imposta é de forma solidária, omissão esta que será suprida ao final da 

análise dos embargos. Igualmente, constata-se que de fato houve o 

alegado erro material nos cálculos elaborados na sentença, tendo em vista 

que foi utilizado o valor de R$1,60 por tonelada/hora para o cálculo do 

valor da indenização em vez de R$ 1,38. Verifica-se que o valor por 

tonelada/hora é de fato R$ 1,38, tendo em vista a data dos fatos, bem 

como por ter sido o próprio parâmetro utilizado pelo autor em seus 

cálculos. Por fim, verifica-se que a parte embargante VLI Multimodal alega 

contradição na apuração do atraso no descarregamento, que de acordo 

com a sentença prolatada correspondeu à 25h17min. Sustenta que o 

resultado da diária pretensamente devida é de 19h15min, já descontadas 

às 05 horas de tolerância, uma vez que foi fixado como termo inicial para 

contagem da espera o horário de 01h00min do dia 21.01.2016, bem como 

considerando o fato incontroverso de que o descarregamento ocorreu às 

01h15m do dia 22.01.2015 (que na verdade seria o ano de 2016). Logo, 

alega que o valor efetivamente devido pelo atraso relatado na inicial é de 

R$ 717,25. Do mesmo modo, a parte autora e também embargante, aduz 

que em razão da omissão na análise dos documentos, há contradição na 

data estabelecida para o cômputo do atraso, alegando que de acordo com 

o TAG de entrada de id. 4000911 - pág. 05, resta comprovado que o dia e 

horário de chegada foi em 20.01.2016 às 16h28min. Assim, ambas 

embargantes alegam vício no cálculo das horas devidas a título de 

estadias. Contudo, assiste razão apenas a irresignação da embargante R 

G K Transportes. Isto porque, a sentença recorrida anotou que 

comprovante de viagem de id. 4000911 - p.1 é o único documento que 

comprova a chegada do autor, utilizando a data e horário de previsão de 

chegada como no marco inicial para o cálculo das estadias, quando na 

verdade a parte autora comprovou através da TAG de id. 4000911 - pág. 

05, que o dia e horário de chegada foi em 20.01.2016, às 16h58min. 

Portanto, a alegação da embargante VLI de que o resultado da diária 

pretensamente devida é de 19h15min não merece acolhimento, uma vez 

que o autor comprova que sua entrada ocorreu em 20.01.2016 às 

16h58min, e o descarregamento em 22.01.2016 às 01h15min. Por fim, a 

parte autora/embargante alega contradição no valor considerado como a 

capacidade total do veículo, uma vez que a sentença anotou como sendo 

de 27 (vinte e sete) toneladas, quando o peso da carga foi 50.900 KG. 

Realmente, assiste razão ao autor/embargante, uma vez que os 

documentos juntados aos autos demonstram que o veículo da parte autora 

transportava 50.900 KG, sendo que a pesagem da carga corresponde a 

50840 KG, o que indica que a capacidade do veículo é superior a 27 

toneladas. Portanto, deve ser considerada a carga que estava sendo 

transportada, que de acordo com a pesagem corresponde a 50.840 KG. 

Desta forma, tendo em vista que houve omissão no dispositivo da 

sentença, erro material quanto a data da chegada para o 

descarregamento; horas devidas a título de estadias; valor equivalente por 

tonelada/hora, bem como quanto ao valor considerado como a capacidade 

total do veículo, passo a sanar os vícios apontados. Primeiramente, onde 

se lê: Portanto, tendo em vista que o comprovante de viagem (id. 4000911, 

p.1) é o único documento que comprova a chegada do autor, sem indicar 

precisamente o horário alegado pelo autor, mas sim que a previsão de 

chegada era no dia 21.01.2016 a partir de 01h00min, este deve ser o 

marco inicial para o cálculo das estadias até a saída, que possui o recibo 

com a indicação do dia e horário alegado pelo autor, às 01h58min do dia 

22.01.2016. Leia-se: Portanto, tendo em vista que a TAG de id. 4000911 - 

pág. 05, comprova que o dia e horário de chegada foi em 20.01.2016, às 

16h58min, este deve ser o marco inicial para o cálculo das estadias, e 

será computado até o dia e horário da segunda pesagem, 22.01.2016 às 

01h15min, conforme ticket de pesagem de id. 4000911 - pág. 4. 

Consequente, diante da necessidade de novos cálculos, passo a sanar os 

demais vícios apontados, fazendo constar nova redação à 

fundamentação da sentença a partir do trecho abaixo retificado: Para a 

carga de 50.90000 KG, a TAG de entrada no pátio de triagem demonstra 

que o autor chegou ao local de descarga do produto no dia 20.01.2016 às 

16h58min, tendo sido recebida a mercadoria somente no dia 22.01.2016 às 

01h15min. O atraso, portanto, correspondeu a 27h17min, já descontadas 

as 05 horas de tolerância, A indenização pelo excesso de tempo em 

carga/descarga é de R$ 1,38 por tonelada/hora da capacidade total do 

veículo, nos termos do art. 11, § 5°, da lei nº 11.442/2007, uma vez que os 

fatos ocorreram em janeiro de 2016, bem como o fato de que os cálculos 

apresentados pelo autor utilizaram referido valor. Ainda, há de se 

considerar que a carga transportada era de 50.840 KG. Portanto: Valor de 

cada hora tonelada: R$ 1,38 x 50.840 toneladas = R$ 70,15. Valor das 

27h17min: (conversão das horas em minutos: 27h x 60m = 1.620 minutos + 

17m = 1.637 minutos) 1.637 ÷ 60 = 27,28. Valor devido: 70,15 

hora/tonelada x 27,28 = R$ 1.913,69. O atraso, portanto, correspondeu a 

período muito superior ao previsto na Lei nº 11.442/07, que dispõe: Art. 

11. (...) § 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de 

Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da 

chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao 

Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância 

equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora 

ou fração. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.103, de 2/3/2015, 

publicada no DOU de 4/4/2015, em vigor 45 dias após a publicação) Dessa 

forma, considerando o tempo de espera do autor para o descarregamento 

das cargas, bem como a quantidade de cada carga que estava 

transportando, correta a condenação das rés ao pagamento de estadias 

no valor de R$ 1.913,69. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que 

faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

condenar solidariamente as reclamadas a: - PAGAREM à parte autora a 

título de estadia o valor de R$ 1.913,69, com correção monetária pelo INPC 

a partir da data do descarregamento e juros de mora de 1% ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir da citação. Por tais razões, conheço 

dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e os 

ACOLHO PARCIALMENTE a fim de sanar os vícios acima apontados, 

integrando a sentença. No mais, a decisão embargada permanece 

inalterada. P. I.C. Transitada em julgado, sem que haja interposição de 

recurso, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 
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Diamantino, 05 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALEXANDRE SANTOS BALIEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000947-15.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIANO ALEXANDRE 

SANTOS BALIEIRO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Primeiramente, registro 

que a inversão do ônus da prova é desnecessária, uma vez que os 

documentos juntados no presente feito são suficientes para uma decisão 

segura sobre a causa. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Sustenta a 

parte reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente negativado 

pela reclamada, já que não possui qualquer débito junto a ela, e que tal 

fato lhe causou incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja 

condenada à reparação dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as 

informações negativas junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e a 

declaração da inexistência do débito. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questões preliminares e alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e 

inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Dispenso a necessidade de expedição de 

ofício ao Banco do Brasil, ante a obrigação da ré de apresentar as provas 

não só da cessão realizada com aquela instituição financeira, como 

também do negócio jurídico originário que ensejou a negativação do CPF 

da parte promovente. Passo a julgar o mérito. Embora alegue a autora o 

desconhecimento de débito contraído com a ré, a reclamada comprovou 

ser cessionária de direitos de operações e outras avenças do Banco do 

Brasil, juntando aos autos certidão cartorária da existência de termo de 

cessão específico entre a empresa cedente a cessionária dos créditos 

decorrentes de operação/contrato firmado com a parte autora que vem a 

ser exatamente o documento inscrito no SPC-SERASA de nº. 84808539 

(id. 16119428 - Pág. 1). Neste particular, a reclamada demonstrou a 

legítima origem do débito negativado, que se refere a débito oriundo de 

cartão de crédito fornecido pelo Banco do Brasil, inclusive, a parte 

reclamada junta aos autos o contrato pactuado entre o Banco do Brasil e o 

autor. (id. 16119425 - Pág. 1/6, id. 16119426 - Pág. 1/6). Além disso, 

importante pontuar que os documentos apresentados pelo Requerido 

sequer foram objeto de impugnação pelo promovente. Portanto, o 

lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência do 

não pagamento do débito, foi realizado pela reclamada em exercício 

regular de direito. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 05 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUISBAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000821-62.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUISBAO DA COSTA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Na peça inicial a parte reclamante sustenta, em síntese, 

que teve seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em 

decorrência de dívida inexistente lançada pela reclamada no valor de R$ 

181,68, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de débito e 

danos morais. Por sua vez, a reclamada alega, em resumo, que houve a 

cessão de crédito do Banco do Brasil em seu favor, razão pela qual o 

valor inscrito é devido e inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome 

da parte reclamante no serviço de proteção ao crédito. De início, dispenso 

a necessidade de expedição de ofício ao Banco do Brasil pleiteado pela 

Ré, uma vez que é ônus que lhe cabe apresentar as provas não só da 

cessão realizada com a instituição financeira, como também do negócio 

jurídico originário que ensejou a negativação do CPF da parte autora. 

Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. No mérito, a ação é parcialmente 

procedente. Pois bem. Inicialmente, verifica-se que a empresa reclamada 

demonstrou que de fato houve a cessão de crédito pelo Banco do Brasil, 

conforme se infere pelo documento acostado ao id. 15445030 - Pág. 1. No 

entanto, em que pese às alegações da reclamada de que a restrição seria 

decorrente de operações contratadas pela parte autora, a empresa ré não 

juntou aos autos qualquer elemento de prova que atestasse a regular 

contratação do suposto débito originário, tais como contrato assinado, 

termo de adesão, gravações telefônicas, entre outras provas, sendo certo 

que não basta à comprovação da cessão do crédito para desqualificar os 

argumentos da parte promovente. Assim, considerando que a empresa 

promovida não obteve êxito em comprovar a legitimidade do débito que 

ocasionou a inscrição da parte autora junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, deve o débito discutido ser declarado ilegal. No mesmo sentido é a 

posição da Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA 

CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – 

VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de 

forma clara a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se 

imperiosa a declaração da inexistência da dívida negativada e sua 

irregularidade, cabendo ao magistrado a condenação em indenização por 

danos morais, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 146516120178110001/2017. DJE em 20/10/2017) O 

dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação 

indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor 

em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 
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tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Porém, no caso, como o 

requerido não negou relação jurídica com o Banco do Brasil, entendo que 

a indenização deva ser reduzida. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC 

para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos; e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização 

– Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 04 de dezembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000732-39.2018.8.11.0005. REQUERENTE: TATIANE FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é desnecessária, 

uma vez que os documentos juntados no presente feito são suficientes 

para uma decisão segura sobre a causa. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo 

Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente 

negativado pela reclamada, já que não possui qualquer débito junto a ela, e 

que tal fato lhe causou incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja 

condenada à reparação dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as 

informações negativas junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e a 

declaração da inexistência do débito. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questão preliminar e alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e 

inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar suscitada pela ré, eis 

que a perícia é prova dispensável, sendo possível analisar o feito de 

acordo com os documentos apresentados nos autos. Passo a julgar o 

mérito. Embora alegue a parte autora o desconhecimento de débito 

contraído com a ré, a reclamada comprovou ser cessionária de direitos de 

operações e outras avenças do Banco Losango, juntando aos autos o 

comprovante de ciência pela autora da existência de termo de cessão 

específico entre a empresa cedente a cessionária (id. 15213625) dos 

créditos decorrentes de operação/contrato firmado com a autora. Neste 

particular, a reclamada demonstrou a legítima origem do débito negativado, 

demonstrando que o contrato foi inscrito no SPC/SERASA por ausência de 

pagamento de débito, demonstrando que a autora contratou dívida com o 

Banco Losango através de comprovante de débito devidamente, 

documento que possui não só o registro dos dados pessoais da autora, 

mas igualmente a assinatura da promovente, logo, restou evidente que o 

contrato cedido é aquele que foi objeto de restrição creditícia no 

SPC/SERASA. Nota-se que em impugnação o autor não fez prova de 

haver quitado a dívida, quer ao credor originário (cedente) quer ao novo 

credor (cessionário). Importante pontuar que os documentos 

apresentados pelo autor sequer foram objeto de impugnação pelo 

promovente. Portanto, o lançamento de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em decorrência do não pagamento do débito, foi realizado 

pela reclamada em exercício regular de direito. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela 

encontra-se no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de 

suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade 

dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto 

porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a 10% do valor 

da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 

81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 6 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007629-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PE40039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. B. (REQUERIDO)

F. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Autos 1007629-84.2018.8.11.0037 

Vistos, etc. Recebo os autos neste Juízo, com fulcro no art. 147, § 1º, do 

ECA. No que tange ao pedido liminar acerca do pedido de visitas, visando 

subsídios para uma decisão mais ajustada a realidade, determino a 

realização de relatório circunstanciado pelos Agentes da Infância e 
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Juventude, procedendo à visita in loco e atestando as condições em que 

vive a menor, bem como sua genitora, fixo o prazo de 20 dias. Aportando 

o relatório, volte o feito concluso para apreciação do pedido liminar e de 

fixação dos alimentos provisórios. Visando oportunizar às partes a auto 

composição, favorecendo a celeridade e a economia processual e 

atendendo ao novos preceitos do Código de Processo Civil, designe-se 

audiência de mediação, a qual deverá ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca. Intime-se a parte autora 

da presente decisão. Dê-se vista ao Ministério Público. Cite-se e intime-se 

a parte requerida. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 05/12/2018. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000458-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. N. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000458-76.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCO DAS NEVES 

LIMA REQUERIDO: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS Vistos etc. 

Considerando que não foi realizado acordo na audiência de mediação, 

bem como que a requerida não apresentou contestação, intime-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. Primavera do Leste, 06/12/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005672-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEIA GONCALVES CARNEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005672-82.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ALCINEIA GONCALVES 

CARNEIRO REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos etc. Intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer à Defensoria 

Pública e dar andamento ao processo, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 06/12/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007790-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007790-94.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ANGELICA CRISTINA ALVES 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: JUNIO RIBEIRO DOS SANTOS Vistos, etc. 

Considerando que o Termo de Acordo acostado no ID 16718442, foi 

homologado sob o procedimento código 57347, em 11/05/2016, recebo a 

presente ação. Cabe salientar que o presente feito deverá tramitar em 

segredo de justiça. Proceda-se às anotações necessárias. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

do CPC. Intime-se o executado a efetuar o pagamento do débito atualizado, 

decorrente das despesas extraordinárias, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) e pagamento de honorários 

advocatícios na mesma percentagem, bem como de posterior penhora, 

nos termos do artigo 523, §1º, do CPC, advertindo-o, ainda, que, 

ultrapassado o prazo para o pagamento do débito in albis, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar sua impugnação, 

nos termos do artigo 525, do mesmo diploma legal. Não efetuado o 

pagamento no prazo legal e decorrido o prazo para impugnação, volte o 

feito concluso para análise dos pedidos de item “d”, “e” e “f” da exordial.. 

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 06/12/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 134923 Nr: 6721-83.2014.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA PINTO DOS SANTOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 134923

Vistos etc.

Considerando o pedido de desistência formulado pela parte autora às 

fls.79/80, dê-se vista a Defensoria Pública, vez que a requerida já 

apresentou defesa aos autos e em seguida, vista ao Ministério Público 

para parecer no prazo legal.

Após, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 04/12/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 167027 Nr: 3703-83.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 Código: 167027Vistos etc.Trata-se de Ação Revisional de Alimentos 

proposta por Jean Carlos Miranda, em face de Juliana Souza Martins, 

ambos qualificados....(...)Assim, à luz do que foi analisado, entendo por 

ora, que o pedido liminar merece parcial deferimento ante a possibilidade 

de prestar alimentos ter-se reduzido.Desse modo, visando melhor adequar 

os alimentos à possibilidade do autor, mas sem comprometer o 

atendimento das necessidades da criança, DEFIRO o pedido liminar, para 

reduzir a pensão alimentícia devida pelo autor à requerida, no importe de 

60% do salário mínimo em favor da menor, atualmente equivalente a R$ 

572,40 (quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), além de 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (médicas, 

odontológicas e materiais escolares) destas, devidamente comprovadas. 

Considerando que a presente decisão liminar poderá sofrer alterações até 

o julgamento do pedido, invocando, novamente, o princípio da cooperação 

e do melhor interesse da infante, conforme alhures descrito, defiro que 

seja oficiada a empresa empregadora do autor, conforme postulado à f. 

291, para resposta no prazo de dez dias.Sem prejuízo, a fim de encerrar a 

demanda, retifico a deliberação constante no termo de audiência de f. 305 

a fim de designar audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 29/05/2019 às 14:00 horas.Intimem-se os advogados para que 

compareçam com as partes e suas respectivas testemunhas, nos termos 

de art. 455, do CPC.Cientifique-se o Ministério Público e intimem-se as 

partes. Cumpra-se a decisão de f. 305 e a presente.Primavera do Leste 

(MT), 03/12/2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 167027 Nr: 3703-83.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 Vistos etc. Primeiramente, arbitro 1 URH para o advogado dativo nomeado 

para o ato.

 Novamente a ação de conciliação não se realizou diante da ausência de 

intimação da advogada do autor Dra. Carolina Laura da Silva. Assim, 

redesigno o ato para o dia 29/05/2019 às 14h00min, consignando que se 

trata de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Determino que 

seja realizada impreterivelmente a intimação da causídica para 

comparecimento ao ato ou apresentar renúncia, diante do acima relatado 

pelo autor, consignando que em caso de renúncia, deverá ser 

apresentada no prazo de cinco dias.

 Indefiro o pedido do advogado, no que tange a intimação do autor acerca 

da execução de alimentos nº 1007170-82.2018.8.11.0037, tendo em vista 

que a apreciação da liminar pendente neste feito poderá, de certa forma, 

afetar o valor da execução. Consigno, aliás, que nos autos de execução 

passo a proferir a seguinte decisão, que será lançada no sistema PJE, 

diante do horário (19h19min) na data de amanhã: “Considerando que 

existe liminar pendente de análise para a redução de alimentos, com o 

parecer ministerial favorável à redução, consoante se vê às f. 281 dos 

autos 167027, o que por certo, iria interferir no valor da presente 

execução, por cautela, determino que se aguarde a deliberação naquele 

feito para, readequando-se ou valor ou não, se dê prosseguimento ao 

feito, com a intimação do executado para pagamento, no prazo legal, sob 

pena de prisão.

Friso que esse despacho está sendo prolatado em razão da audiência 

realizada nesta data, nos autos código 167027, o qual se determinou que 

os autos permanecessem conclusos para apreciação do pedido liminar, 

cuja audiência se encerrou as 19h19min. No mais, permaneçam os autos 

conclusos para análise do pedido liminar para redução dos alimentos.

Cumpra-se.

 LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 69394 Nr: 1702-38.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFCS, SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMA, RAPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:5794/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para declarar a 

paternidade do de cujus em relação ao autor. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do CPC.Certificado o trânsito em julgado, oficie-se ao competente 

cartório de registro civil para as alterações necessárias, fazendo constar 

o de cujus como seu pai, bem como os avós paternos em seu registro. 

Registro que o nome do menor deverá ser alterado conforme pedido de 

fls. 138-v.Isento de custas, em razão da gratuidade da justiça.Publicada e 

registrada no sistema.Ciência ao Ministério Público. Intimem-se.Serve a 

presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172136 Nr: 6340-07.2016.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6340-07.2016.811.0037

 ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DANIELA KAISER DOS SANTOS

PARTE RÉQUERIDA: SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS

FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido para, querendo apresentar 

contestação, no prazo legal.

RESUMO DA INICIAL: A requerente é casada com o requerido desde 12 de 

Maio de 2015 , sob- regime de Comunhão Parcial de Bens. As partes 

permaneceram juntas durante 09 (nove) meses, mas no presente 

momento estão separados de fato. Na constância da vida conjugal o casal 

não teve filhos e nenhum bem a partilhar. Assim, visando regularizar sua 

situação fática, busca a requerente o Poder Judiciário a fim de ter 

decretado o seu divórcio. Em razão do divórcio, a requerente esclarece 

que deseja volta a usar o nome de solteira, a saber: DANIELA KAISER.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Considerando que as tentativas de 

citação do requerido restaram infrutíferas, consoante fls.16v e 27, tenho 

que o mesmo está em local incerto, razão pela qual, defiro o pedido de 

fls.32/33 e nos termos do art. 256, II, do CPC, determino sua citação 

editalícia. Em atenção ao disposto no art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 

20 (vinte) dias. Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de 

resposta, desde já, nomeio a Defensoria Pública como curador especial, 

para apresentar defesa em favor do requerido, no prazo de lei. Na 

hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. 

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Primavera do Leste - MT, 4 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146132 Nr: 2598-08.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHPDM, LGPDM, LPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Luis Carlos de Moura, Rg: 12854778 SSP MT 

Filiação: Fredolino Delfino de Moura e Felisbina de Moura

Resumo da Incial:FINALIDADE: Citação do executado para que no prazo de 

15 (quinze) dias efetuar pagamento dos alimentos em atraso no valor de 

R$ 502,01(em 13/04/2015), sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(...),sobre o valor da dívida.O executado se comprometeu a pagar 

mensalmente a quantia de 31,6% do salário mínimo e não cumpriu o 

acordado nos meses de novembro de dezembro de 2014.

Decisão/Despacho:Vistos etc. Considerando que as tentativas de citação 

do requerido restaram infrutíferas, consoante fls. 19/20 e fls. 30/31, bem 

como que a requerente não sabe a atual localização deste, tenho que o 

mesmo está em local incerto e não sabido, razão pela qual, defiro o pedido 

de fls.31-v e nos termos do art. 256, II, do CPC, determino sua citação 

editalícia. Em atenção ao disposto no art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 

20 (vinte) dias.
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Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio Defensor Público diverso do que subscreveu a petição inicial 

para apresente defesa em favor do executado, no prazo de lei.

 Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:Valéria Benedita dos Santos , Analista 

Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128157 Nr: 1096-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR BATISTA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GLÓRIA MORBECK VILELA - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a expedição de formal de partilha com custas, intimo a 

parte requerente para recolhimento de custas através de seu Advogado 

Gilberto Luís Almeida, OAB n°: 7732-B/MT, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149610 Nr: 4193-42.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADA, PRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4193-42.2015.811.0037 Código: 149610

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: AMANDA DOS ANJOS e PRICILA ROSA DOS 

ANJOS

PARTE RÉQUERIDA: JOSE CARLOS DOS SANTOS

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO:

 FINALIDADE: Citação do requerido dos termos da ação, para querendo 

manifestar se da ação, caso não seja contestada, será considerado revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

RESUMO DA INICIAL: A representante da requerente relata que teve um 

relacionamento com o requerido da qual adveio a requerente(menor), 

alega que procurou o requerido para que registrasse a criança porém o 

mesmo sempre se negou, dessa sorte a propositura da presente ação se 

faz necessária a fim de esclarecer a paternidade da menor.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Cite-se o réu via edital.

Certificada sua revelia, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta 

Comarca como curadora especial, a qual deverá obter vista dos autos 

para apresentação de defesa.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se.

Primavera do Leste - MT, 5 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55542 Nr: 3150-17.2008.811.0037

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADIEJDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3150-17.2008.811.0037 CÓDIGO: 55542

ESPÉCIE: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: AGENTES DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

PARTE RÉQUERIDA: VALMIRE DA SILVA QUEIROZ

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: VALMIRE DA SILVA QUEIROZ Cpf: 

840.608.831-15 Rg:0843108-6 Filiação: Deite Alves Silva Fialho.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido dos termos da sentença.

SENTENÇA:

 Ante ao exposto, e considerando que o ECA possui caráter protetivo, e a 

multa administrativa é uma medida imposta as pessoas que não cumprem 

determinação legal, julgo procedente a ação e condeno o requerido ao 

pagamento de multa administrativa, que fixo em três salários mínimos, nos 

termos do artigo 258 do Estatuto da Criança e do adolescente. 

Devendo-se o requerido depositar o referido valor na conta da FMDCA e 

juntar o comprovante nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. P. R. I. Cumpra-se Primavera do Leste/MT, 02 

de julho de 2010.Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

Primavera do Leste - MT, 5 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142637 Nr: 988-05.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSFDC, JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o executado não foi localizado conforme certidão de 

fls.20, no endereço da inicial sendo o único constante nos autos, deixo de 

expedir mandado de penhora, avaliação e intimação, por falta de endereço 

atualizado.

Assim sendo impulsiono os autos ao douto Marcelo Alves Campos OAB 

14762/MT, para fornecer o endereço atualizado do executado, visto que 

conforme certidão de fls. 25, a parte autora não foi localizada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122970 Nr: 5509-61.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BKSDS, RPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5509-61.2013.811.0037 Codigo:122970

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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PARTE REQUERENTE: BRUNA KARINE SAMPAIO DA SILVA e REINILZA 

PINTO SAMPAIO

PARTE RÉQUERIDA: IDELCY ALVES DA SILVA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: IDELCY ALVES DA SILVA

FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido com as advertências legais, para em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos devidos, de acordo com 

o petitório de fls.28/29, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de lhe ser decretada a prisão cível por até 03(três) 

meses, nos termos do artigo 528 do CPC.

RESUMO DA INICIAL: A exequente ajuizou a presente ação calcada na 

sentença de código 59275, que fixou , a título de alimentos 30% (trinta por 

cento) do salario mínimo vigente, acontece que o executado não efetuou 

qualquer pagamento do valor que é obrigado. Todavia frustradas todas a 

tentativas amigáveis em receber do executado a pensão alimentícia a 

genitora, representante da exequente, ajuíza a presente ação para 

garantir o sustento da sua filha, uma vez que enfrenta dificuldade 

financeiras comprometedoras.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido de f. 34 e procedo com 

a consulta dos dados cadastrais do executado junto à Infojud (Receita 

Federal) e ao Renajud (DETRAN).Determino que a Secretaria de Vara 

realize a consulta junto ao SIEL. Obtido endereço diverso do constante no 

feito, promova-se a tentativa de citação do réu. Não sendo obtido 

endereço, caso seja idêntico ao (s) já apurado (s) nos autos, ou não 

sendo localizado o executado no novo endereço, dê-se vista à Defensoria 

Pública para requerer o que entender de direito. Após, vista ao Ministério 

Público. Em seguida, conclusos para decisão. Ciência às partes. 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 24 de fevereiro de 2017. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

Primavera do Leste - MT, 5 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207535 Nr: 2997-32.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

 Considerando o determinado às fls.194 dos autos 176808, intimo a 

embargada através de seus advogados Renato Cintra Farias OAB 

11002-B/MT, e Apoeno Herinque Silva Soares OAB 19480/MT, para 

apresentar impugnação no prazo legal de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207535 Nr: 2997-32.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

 Considerando o determinado às fls.194 dos autos 176808, intimo a 

advogada Andressa Martignago de Souza OAB 13974/MT, para instruir os 

embargos com as peças que reputar necessárias, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195770 Nr: 6789-28.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PLDS, ADST, IDSTT, MDSTT, RDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAMARGO DA 

SILVA - OAB:MT 19.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão de fls. 46 dos autos em apenso n° 195535 

impulsono os autos intimando o advogado do Sr. Paulino Luiz da Silva, 

para que manifeste no prazo de 5 (cinco)cinco dias, dos termos da 

sentença proferida a seguir com a parte dispositiva trancrista (...) 

CONCEDO A GUARDA DEFINITIVA das crianças Miriam da Silva Tsinhotsé 

Tewate e Indiara da Silva Tsinhotsé Tewate a irmã Amanda da silva 

Tsinhotsé. Em consequuência JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito. Expeça-se termo de guarda definitiva(...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167261 Nr: 3830-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3830-21.2016.811.0037

 ESPÉCIE: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E 

FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

PARTE RÉQUERIDA: ARTHUR DE OLIVEIRA MELO

FINALIDADE: Intimação de Sentença de Intimação

 RESUMO DA INICIAL: No dia 05 de junho de 2016, às 02h:00min, na Rua 

Mangabeira, n°: 455, Bairro Buritis, na Cidade de Primavera do Leste-MT, o 

Infrator ARTHUR DE OLIVEIRA MELO mediante grave ameaça exercida 

com o emprego de arma de fogo, violência e concurso de pessoas, 

subtraiu um veiculo Corolla placa JZQ-6094, uma motocicleta Crypton, um 

aparelho celular Samsung J5 e a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta 

reais), pertencente às vítimas Juvany Pereira da Silva e Silvana Gomes de 

Oliveira.

DECISÃO/DESPACHO: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a 

representação ofertada em face do adolescente ARTHUR DE OLIVEIRA 

MELO, reconhecendo a prática do ato infracional análogo ao crime 

previsto no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal e, com fulcro no 

art. 112, inciso VI c/c artigo 121, ambos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, aplico ao adolescente a medida socioeducativa de 

INTERNAÇÃO, determinando ainda, nos termos do art. 121, § 2º, do ECA, 

que seja efetivada a primeira avaliação a critério do Juízo da execução da 

medida, observando o que dispõe a Lei n. 12.594/12, computado, para 

esse fim, o prazo de internação provisória. Por ocasião da intimação do 

representado, devem ser observados os itens 7.14.1 e seguintes da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGCGJ/MT), notadamente os itens 7.14.2 e 

7.14.2.1. Sem condenação em custas processuais ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 141, § 2º, do ECA.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora 

Judiciária, expeça-se a guia de internação definitiva do adolescente, 

obedecidas as formalidades da CNGCGJ/MT. Tudo cumprido, arquivem-se 

estes autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

Primavera do Leste, 22/06/2017. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Primavera do Leste - MT, 5 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)
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Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211863 Nr: 4914-86.2018.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWMB, RGP, MKBV, BCBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCMB, ADSA, SVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO MOURA SANTOS 

- DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4914-86.2018.811.0037 CODIGO: 211863

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA WELLITA MARTINS BEZERRA e ROMÁRIO 

GONÇALVES PEREIRA e MARIA KELITA BEZERRA VELOZO e BIANCA 

CAROLAINE BEZERRA ALVES

PARTE RÉQUERIDA: SANDRA CLEIA MARTINS BEZERRA e ADRIANO DOS 

SANTOS ALVES e SEBASTIÃO VELOZO FILHO

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: SANDRA CLEIA MARTINS BEZERRA

FINALIDADE: CITAÇÃO da requerida acima qualificada dos termos da 

ação, para querendo manifestar, caso não apresentar respostas, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.

RESUMO DA INICIAL: As menores são filhas da requerida, ocorre que a 

mãe das crianças não possui qualquer condição de cuidar das mesmas, 

razão pela qual as entregou aos cuidados do casal CLEANE E JESUS, 

depois disso partiu para rumo desconhecido. Contudo, os guardiões 

fáticos sendo os citados acima desempenharam da pior maneira possível 

o múnus, com grave suspeita crime de estupro de vulnerável praticado 

supostamente por JESUS. Diante disso a autora irmã das menores 

juntamente com seu companheiro entraram com apresente ação a fim de 

pleitear a guarda das menores, sendo que a parte requerida Sandra 

declarou que concorda que a guarda de suas filhas fique com os autores 

por entender ser a melhor opção.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Considerando que as tentativas de 

citação do requerido restaram infrutíferas, consoante fls.19 e 34, bem 

como que a requerente não sabe a atual localização deste, tenho que o 

mesmo está em local incerto, razão pela qual, defiro o pedido de fls.36 e 

nos termos do art. 256, II, do CPC, determino sua citação editalícia. Em 

atenção ao disposto no art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias. 

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio Defensor Público diverso do que subscreveu a petição inicial 

para apresente defesa em favor do executado, no prazo de lei. Na 

hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública.

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste - MT, 5 de dezembro de 2018

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175459 Nr: 8230-78.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8230-78.2016.811.0037

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: IRONILDES AGOSTINI

PARTE RÉQUERIDA: IRACI CESTARI

FINALIDADE: Publicação de Sentença de Interdição.

 RESUMO DA INICIAL: As partes são irmãos do Sr. ILMO CESTARI , 

nascido em 12/08/1962, natural de Sarandi/RS, interditado em 01/12/2006, 

cujo encargo é exercido pelo Sr. Iraci Cestari. Ocorre que o interditado 

mudou-se para esta cidade de Primavera do Leste-MT estando sob os 

cuidados de sua irmã Ironildes Agostini, logo, deve ser modificada a 

curatela a fim se que a requerente possa representar os interesses do 

curatelado, evitando-lhe maiores prejuízos. Tendo em vista a distância do 

interditado e de seu atual curador, bem como a disposição da Requerente 

em exercer este encargo, vem, por meio desta, requerer a MODIFICAÇÃO 

DE CURATELA, visando melhor auxiliar seu irmão, visto que este recebe 

beneficio do INSS e também frequenta a APAE, sendo imprescindível a 

regularização da curatela.

DECISÃO/DESPACHO: Trata-se de Ação de Substituição de Curatela, com 

pedido de tutela antecipada, ajuizada por Irolides Agostini, em desfavor de 

Iraci Cestari, ambos qualificados nos autos. O pedido formulado nesta 

ação deve ser julgado procedente. Com efeito, o estudo psicossocial 

realizado concluiu que Ilmo Cestari está sendo bem cuidado pela 

requerente, sua irmã, pessoa que pleiteia a substituição da curatela. Em 

razão disso e considerando que o estudo psicossocial foi favorável, nos 

termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, substituindo o 

curador de ILMO CESTARI, nomeando a parte requerente, IROLIDES 

AGOSTINI, para tal encargo. Lavre-se Termo de Compromisso da Curatela 

Definitiva. Isento de custas e despesas processuais face à gratuidade da 

Justiça. Transitada em Julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de 

estilo. Publicada e registrada no sistema Apolo. Intimem-se. Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Primavera do Leste - MT, 5 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68648 Nr: 957-58.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEADS, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 957-58.2010.811.0037 Código: 68648

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA e EDINALVA 

ALVES DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: MANOEL EDIVALDO MORENO DA SILVA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: MANOEL EDIVALDO MORENO DA 

SILVA

FINALIDADE: CITAÇÃO do executado para efetuar o pagamento do debito 

alimentar no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão civil.

RESUMO DA INICIAL: : Foi estabelecido que o requerido pagasse a 

importância mensal de 43% (quarenta e três por cento) do salário mínimo 

vigente em favor do menor seu filho, e que tais valores seriam 
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depositados na conta da representante, acontece que o executado pagou 

os dois primeiros meses após a audiência, negando se a pagar o que 

devia a seu filho quando procurado por ele, motivo este que da presente 

ação com intuito que a representante do menor venha a receber tais 

valores como acordado, sendo que até a presente data, em nenhum 

momento, o requerido vem cumprindo com tais obrigações.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Considerando que o edital de citação 

não constou as advertências legais cabíveis ao caso em tela, quais sejam, 

“pagar a divida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão”, cite-se 

novamente o executado por edital, com as devidas advertências legais. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e após venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Primavera do Leste - MT, 5 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104003 Nr: 2952-72.2011.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRB, SRB, IR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTB, LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - OAB:MT 

11.298, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FEDORIT THEODORO BODUNOV, Rg: 

956085, Filiação: Luka Bodunov e Fitinia Basargin Bodunov, data de 

nascimento: 20/04/1976, brasileiro(a), natural de Maracaju-MS, solteiro(a), 

agricultor, Telefone 66-99026452. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: “Vistos. Cuida-se de ação de alimentos, postulada por Maniefa 

Reutov Budunov e Suzana Reutov Budunov, representadas por sua 

genitora Irina Reutov em desfavor de Fedorit Theodoro Bodunov, na qual 

pleiteava inicialmente alimentos no valor de um salário mínimo. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 11/17. Tentada as citações pessoais, 

restaram infrutíferas conforme se vê das diversas certidões constantes 

nos autos. Diante de sua não localização pessoal, foi determinada sua 

citação editalícia, bem como sua intimação por edital para comparecimento 

a esta audiência, o que foi efetivado às fls. 72. Nesta audiência a parte 

autora e o Ministério Púbico se manifestaram pelo julgamento do processo. 

É o relatório. Fundamento e decido. A certidões de nascimento de Maniefa 

e Suzana acostadas aos autos às fls. 14 e 15 comprovam a necessidade 

das jovens. Quanto à possibilidade do réu, à mingua de maiores elementos 

de prova constantes nos autos, valho–me do salario mínimo como 

parâmetro para a fixação dos alimentos, em percentual razoável. Neste 

sentido, observa-se que nesta audiência a parte autora concordou com o 

valor equivalente a 60% do salario mínimo, em observância ao trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade. De outro lado, citado por 

edital, o réu deixou de comparecer a esta audiência, sendo nomeado 

curador especial, que apresentou contestação por negativa geral. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar o réu ao pagamento de alimentos no valor equivalente a 60% do 

salário mínimo, os quais deverão ser depositados em conta poupança em 

nome dos autores, até o dia 10 de cada mês. Dou por publicada em 

audiência, saindo os presentes intimados. Intime-se o réu por edital desta 

sentença. Certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sinara Santos Teruya 

Leal, digitei.

Primavera do Leste, 23 de maio de 2018

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117348 Nr: 8022-36.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC, FDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO ERNANE POHLMANN 

- OAB:12033-GO, SORMANI IRINEU RIBEIRO - OAB:9547-GO

 INTIMAÇÃO, da parte Requerida, para efetuar o pagamento da dívida, no 

valor de R$704,83 (setecentos e quatro reais e oitenta e três centavos), 

referente aos meses de Outubro a Dezembro de 2012, sob pena de 

ser-lhe decretada a prisão civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142919 Nr: 1161-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA JANE DA SILVA, NEILA JANE DA SILVA, JANSEN 

YOITI TABATA, MARCIA APARECIDA TABATA RODRIGUES, MAGDA 

APARECIDA TABATA, PAULO CESAR TABATA JUNIOR, DIOGO DE 

OLIVEIRA TABATA, JAQUELINE ALVES FERREIRA TABATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yoiti Tabata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AAGUIDA MARCIA SILVA 

QUEIROZ - OAB:245.354, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:OAB/MT 

18.174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Expedição de Carta Precatória para Citação dos 

Herdeiros, intimo os Advogados da Inventariante, para providenciar o 

recolhimento das custas para distribuição, junto ao juízo de Anapólis/GO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154354 Nr: 6419-20.2015.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Processo nº 6419-20.2015.811.0037 (Código 154354)

Ação de Interdição Interditando: Amelia Ferreira da Silva

Interditado: Talita Ferreira Rodrigues da Silva

Vistos etc.

Julgado procedente o conflito negativo de competência nº 

1008676-44.2017.8.11.0000, em conformidade com a decisão proferida 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, declino da 

competência e determino a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Primavera do Leste (MT), materialmente competente para o 

processamento e julgamento da causa.

 Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 168 de 1103



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150724 Nr: 4728-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHGB, IMG, JS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a inventariante deixou de apresentar documento oficial do 

INDEA.

Certifico, ainda, diante da determinação para expedição de mandado de 

Avaliação do restante dos semoventes, intimo a representante da 

inventariante por intermédio de sua advogada para informar sua EXATA 

localização e quantidade remanescente, no prazo de 05 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154675 Nr: 6602-88.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASS, ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20

Citando:Requerido(a): Alessandro Santos Silva, Rg: 1950705-4 SSP MT 

Filiação: Eunice Santos da Silva, data de nascimento: 15/09/1988

Valor a ser pago:658,97 (atualizado em 29/09/2015)

Nome e Cargo do digitador:Valéria Benedita dos Santos, Analista Judiciária

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000310-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

A. C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Claudia Regina dos Santos Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELYJAKSON DA SILVA LOPES OAB - MT0021816A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MAEVI DE SOUZA SILVA OAB - 348.152.748-94 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000310-02.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ARIELY CRYSTINA DOS 

SANTOS SILVA, ADALBERTO DA SILVA FREITAS REQUERIDO: VALDEIR 

RODRIGUES DA SILVA, CLAUDIA REGINA DOS SANTOS SILVA Vistos 

etc. Considerando a informação dos requerentes de que contraíram 

matrimonio (id. 14307581), defiro o pedido de extinção do feito formulado 

pelo Ministério Público (id. 11779869) e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, face à superveniente ausência de interesse de agir. 

Sem custas. Publicada no sistema. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste, 06/12/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007768-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL - COOPERMIBRA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ROMAGNOLI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NEXT TELECOM LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, COMPROVANDO O MESMO 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007668-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER LUIZ MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS 

COMPROVANDO O MESMO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007659-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA OAB - DF48137 (ADVOGADO(A))

RENATO LOBO GUIMARAES OAB - DF14517 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDA ZELIA KONDAGEWSKI (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, 

COMPROVANDO O MESMO NOS AUTOS. INFORMANDO QUE HÁ VARIOS 

ENDEREÇOS DA PARTE EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007677-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007677-43.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MIRIAN DA SILVA Vistos etc. 

Cumpra-se a ordem de busca e apreensão, nos termos da decisão que 

concedeu a liminar, servindo cópia de mandado. Quando a parte 

interessada requerer diretamente ao juízo da Comarca onde foi localizado 

o veículo ou outro bem com vistas a sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em Comarca distinta daquela onde tramita a ação, conforme o 

artigo 3º, §§ 12 e 15 do Decreto-Lei nº 911/1969, o pedido será distribuído 

e registrado da seguinte maneira (CNGC, art.633): > I – Livros 

Requerimento Avulso, Processo Civil, e do Trabalho, Classe Petição, 

Assunto Direito Civil: Alienação Fiduciária. Destarte, proceda com a 

alteração sistêmica necessária. O juízo do processo originário será 

comunicado da apreensão do bem e/ou veículo, via malote digital e 

providenciará a intimação da instituição financeira para retirá-lo do local 

depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas (CNGC, 

art.636). Qualquer questionamento acerca da decisão deverá ser feito no 
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juízo do processo originário (CNGC, art.637). Cumprido o ato e exaurida a 

finalidade do procedimento, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Oficie-se. Expeça-se o necessário. Às providências, 

na forma normativa. Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007717-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALICE MIRANDA NEVES (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 10(dez) dias comprovar nos 

autos o pagamento da diligência do oficial de justiça. Bem como intimo da 

decisão do ID16788268.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007815-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DULCILENE FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça no prazo de 10(dez) dias, comprovando o mesmo nos 

autos. Intimo ainda da decisão do ID 16795536.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007674-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO CARLOS SOARES TRAMPUSCH (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça no prazo de 10(dez) dias, comprovando o mesmo nos 

autos. Intimo ainda da decisão do ID 16796047.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007724-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ROMITTI (EXEQUENTE)

DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE FERREIRA DE MORAES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007724-17.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: DINTEC SISTEMAS 

EMPRESARIAIS LTDA - ME, TIAGO ROMITTI EXECUTADO: IVONE 

FERREIRA DE MORAES - ME Vistos etc. A parte autora é pessoa jurídica 

de direito privado, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para 

pagar as despesas do processo sem prejuízo da manutenção da atividade 

empresarial. Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a 

falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e 

inexistindo justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a 

parte autora para comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código 

de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 30 de novembro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007642-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MDM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DESSORDI OAB - MT21210/O (ADVOGADO(A))

KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE OAB - MT25221/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007642-83.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MDM SERVICOS MEDICOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se 

de ação de repetição indébito c/c danos morais proposta por MDM 

Serviços Médios LTDA. em face de Telefônica Brasil S/A, ambas 

qualificadas nos autos em epígrafe. Antes do recebimento da inicial e da 

integralização da relação jurídica processual, a parte autora desistiu da 

ação (Num. 16633085). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, 

homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais ante a ausência de recebimento da petição 

inicial. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 04 de dezembro 

de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007091-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR FREO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça no prazo de 10(dez) dias, comprovando o mesmo nos 

autos. Intimo ainda da decisão do ID 16214324.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007364-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER CROPSCIENCE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON SCHNEIDER OAB - MT5840/B-B (ADVOGADO(A))

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODYR JACÓ WEIS (REQUERIDO)

LUIZ OGAWA (REQUERIDO)

SANDRA MARA CADORE (REQUERIDO)

FORCA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça no prazo de 10(dez) dias, comprovando o mesmo nos 

autos. Intimo ainda da decisão do ID 16404503.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007365-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER CROPSCIENCE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3551/O (ADVOGADO(A))

LENICE SILVA DOS SANTOS OAB - MT7239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA CADORE (REQUERIDO)

FORCA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça no prazo de 10(dez) dias, comprovando o mesmo nos 

autos. Intimo ainda da decisão do ID 16396085

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49069 Nr: 4473-91.2007.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL ENTRINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO DE LIMA SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Homologação de 

Transação", de 30/11/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10387, de 

03/12/2018 e publicado no dia 04/12/2018, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT, representando o polo ativo; e Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, representando o polo passivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147540 Nr: 3274-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANDERSON DICKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema . E ainda para depositar do valor de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), por se tratar de diligências complementares, conforme 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 117, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175143 Nr: 8073-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA APARECIDA RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data intimo o advogado da parte Requerente para se 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 50173 Nr: 5476-81.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5476-81.2007.811.0037 (Código 50173)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Syngenta Proteção de Cultivos LTDA

Executado: Luiz Alberto Goelner

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta convertida 

em quantia certa por quantia certa proposta por Syngenta Proteção de 

Cultivos LTDA em face de Luiz Alberto Goelner, qualificados nos autos em 

epígrafe.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, as partes 

transigiram (fls.160/161), noticiando, ulteriormente, o integral adimplemento 

(fls.162).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 28 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 141064 Nr: 213-87.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON EIRELLI - EPP, GILMAR 

NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 213-87.2015.811.0037 (141064)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Gilmar Nilson Eirelli-ME (Suprema Terraplanagem).

Executado: Gilmar Nilson

Vistos etc.

Trata-se de ação de Execução por Título Extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S/A em face de Gilmar Nilson Eirelli-ME e Gilmar Nilson, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil (fls.58/59).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137400 Nr: 8590-81.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ZANQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8590-81.2014.811.0037 (137400)

Ação de Cobrança

Requerente: Banco Itaú – Unibanco S/A

Requerido: Alexandre Zanque
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Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Banco Itaú – Unibanco S/A em 

face de Alexandre Zanque, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora desistiu da ação (fls.69).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte autora a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 144676 Nr: 1887-03.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON EIRELLI - EPP, GILMAR 

NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1887-03.2015.811.0037 (144676)

Ação de Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Gilmar Nilson Eirelli LTDA (Suprema Planagem) e Outro

Vistos etc.

Trata-se de ação de Execução por Título Extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S/A em face de Gilmar Nilson Eirelli LTDA e Gilmar Nilson, 

qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigoram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.48).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 125744 Nr: 8313-02.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. A. FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA SARAMELO MAJOR - 

OAB:344.392 SP, RUBENS DE BIASI RIBEIRO - OAB:SP/209381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8313-02.2013.811.0037 (Código 125744)

Ação de Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente

Exequente: N.A. Fomento Mercantil LTDA

Executado: Ronaldo Cardoso da Silva

Vistos em correição permanente.

A cessão de direitos independe de homologação judicial.

Nos termos do artigo 778, §1º, III, do Código de Processo Civil, pode 

promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao 

exequente originário, o cessionário, quando o direito resultante do título 

executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

Destarte, intime-se a cessionária para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 75390 Nr: 7705-09.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIGNO ALCIDES BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:MT 15.687-A, 

EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:OAB/PR 24.498, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7705-09.2010.811.0037 (Código 75390)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco CNH Capital S/A

Executado: Benigno Alcides Busanello

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por Banco 

CNH Capital S/A em face de Benigno Alcides Busanello, qualificados nos 

autos em epígrafe.

A parte exequente noticiou o pagamento do débito, postulando pela 

extinção do feito (fls.93).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 166440 Nr: 3392-92.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA CRISTINA GOMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3392-92.2016.811.0037 (Código 166440)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado – Sicredi

Executada: Priscila Cristina Gomm

 Vistos etc.

 A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 
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835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.73).

Frustrada a tentativa de penhora dos ativos financeiros, autorizo a 

pesquisa e inserção via sistema RENAJUD (fls.73).

Inclua-se o nome da executada em cadastros de inadimplentes (CPC, 

art.782, §3º).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 30 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 117207 Nr: 7879-47.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMÉSIO ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7879-47.2012.811.0037 (Código 117207)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Omni S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Executado: Omésio Arruda da Silva

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Omni S/A – Crédito 

Financiamento e Investimento em face de Omésio Arruda da Silva, 

qualificados nos autos em epígrafe.

A parte exequente noticiou o pagamento do débito, postulando pela 

extinção do feito.

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 28 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 8062 Nr: 74-05.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR JOSÉ MASCARELLO, DEISI KARIN DALL'OGLIO 

MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR LEAL SIGISMONDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ MASSARO - 

OAB:20.633, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, SILVIA 

REGINA MASCARELLO MASSARO - OAB:20634/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 74-05.1996.811.0037 (Código 8062)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

 Exequente: Espólio de Nestor José Mascarello

Executado: Nestor Leal Sigismondi Filho

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 152557 Nr: 5602-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5602-53.2015.811.0037 (Código 152557)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução

Exequente: Banco Daycoval S/A

Executado: João Ferreira da Silva

Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.42), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Cientifiquem-se as partes sobre a localização do veículo (fls.44), com 

subsequente conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167456 Nr: 3900-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADO CENTRAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE KUHNEN, MARILENE SOARES KUHNEN, 

M. S. KUHNEN E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR LOURENÇA DO 

CARMO SILVA - OAB:OAB/GO 15.031

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: DESCONHECIDO, no prazo legal

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006064-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PINHEIRO DIOGENES OAB - CE13446 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE LOURDES DA ROSA GOMES (REQUERIDO)

PAULO ROGERIO GOMES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 
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o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000654-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA (AUTOR(A))

DIVINA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000654-46.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA, 

DIVINA DOS SANTOS SOUZA RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A Vistos. 

Certifique-se a tempestividade da petição de ID nº 12927532. Após, 

proceda-se a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006280-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006280-80.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: FRANCISCO RODRIGUES SOUZA Vistos. Da análise dos 

autos, verifico que a parte autora requer a retirada do bloqueio no 

RENAJUD sobre o veículo objeto da ação. No entanto, não há nestes autos 

qualquer restrição inserida por este juízo sobre o bem, razão pela qual 

indefiro o pedido. Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000456-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITALINO ARTUZI (RÉU)

VALTEMIR JOSE RIVA SECCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005873-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL GONCALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005873-74.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA ISABEL GONCALVES DE 

ARRUDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

em face de MARIA ISABEL GONCALVES DE ARRUDA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a requerente que firmou Contrato de 

Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária 

nº 240380076 (ID nº 11012125), concedendo-lhe crédito no valor de R$ 

22.248,25 (vinte e dois mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco 

centavos), utilizado para aquisição do veículo automotor, modelo HB20, 

marca HYUNDAI, ano 2014, cor PRATA, CHASSI nº 9BHBG41DAFP377740 

e placa QBV4858. Aduz que a requerida deixou de adimplir o compromisso 

desde a primeira parcela e requereu, liminarmente, a busca e apreensão 

do veículo alienado. No ID nº 11307509, liminar de busca e apreensão, 

esta devidamente cumprida, conforme auto de busca, apreensão e 

depósito constante no ID nº 12072115. Devidamente citada (ID nº 

12071216), a parte requerida apresentou contestação alegando a 

ausência da notificação válida, eis que jamais foi constituída em mora. No 

ID nº 12575277, impugnação a contestação. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Analisando detidamente todos os argumentos e 

o arcabouço probatório colacionado aos autos, no caso vertente, verifico 

que a matéria constitutiva do direito apresentado pelo requerente conduz à 

procedência, vez que o conjunto probatório comprova de forma 

contundente o pedido na inicial. Ademais, insta consignar que para a 

concessão da busca e apreensão prevista no artigo 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, faz-se necessário a comprovação da mora e, ainda, o 

inadimplemento do devedor. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante 

notificação extrajudicial encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos 

e Documentos. Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei 

n. 911/69. 3. Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. 

Mora configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 

Julgado em 19/04/2012)”. Oportuno aludir que o requerente aportou aos 

autos a configuração da mora mediante a notificação extrajudicial (ID nº 

11012130), o que ensejou a apreensão do bem (ID nº 12072115). Apesar 

de validamente citada e regularmente apreendido o bem, a parte requerida 

apresentou contestação alegando ausência de notificação válida, vez que 

seu endereço não é o mesmo que consta na notificação. Todavia, não foi 

possível reconhecer a ausência da mora, eis que o endereço da 

notificação recebida é a mesma constante no contrato, restando 

comprovada a mora contratual. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADES RELATIVAS AOS ENCARGOS DA NORMALIDADE 

CONTRATUAL. IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA: Benefício da gratuidade judiciária concedido em 

ação revisional, estendido à ação de busca e apreensão. DO MÉRITO. Não 

verificada, em princípio, a existência de abusividade em relação a encargo 

da normalidade. Notificado o fiduciante por meio de carta AR, recebida no 

endereço declinado na contratação, resta comprovada a mora contratual. 

Manutenção da procedência do feito. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70078581642, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 

30/08/2018). Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos 
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do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PARA CONSOLIDAR A 

POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM EM FAVOR DO REQUERENTE, 

tornando definitiva a liminar concedida no ID nº 11307509. Condeno a 

requerida nos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), em conformidade com o §2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005866-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005866-48.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS proposta por TÓKIO 

MARINE SEGURADORA S.A em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos qualificados nos autos. 

Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos 

mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Ressalte-se que a parte autora manifesta desinteresse na realização de 

audiência de conciliação (art. 319, VII, do CPC), no entanto, a mesma 

somente poderá ser dispensada quando ambas as partes manifestarem 

de forma expressa pela não realização da audiência (art. 334, §4, I, do 

CPC). Assim, em respeito à primazia da autocomposição, designo 

audiência de conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 15h40min, 

a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 

Intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Embora a manifestação de desinteresse do autor, a audiência somente 

não será realizada se todas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC), 

cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu desinteresse por meio de 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (art. 334, § 5º, do CPC). Ressalvada a hipótese de 

oportuna manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes 

cientes de que não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, §8º, do CPC). Realizada a audiência e não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias 

(art. 335, caput do CPC), terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, do CPC). Em havendo oportuna 

manifestação de desinteresse por parte do requerido, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (artigo 335, caput do CPC), terá início, 

para cada um dos réus, a partir da data de apresentação do respectivo 

pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, do CPC). Se a parte ré 

não ofertar contestação, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 

do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007260-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL QUEVEDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007260-90.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SHEILA DE SOUZA MATOS RÉU: 

MIGUEL QUEVEDO Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por 

SHEILA DE SOUZA MATOS em face de MIGUEL QUEVEDO, ambos 

qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente (art. 700, Código de Processo Civil). Não estando presentes as 

hipótese de improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de 

mandado de pagamento e concedo ao requerido o prazo de 15 (quinze) 

dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, conforme determinação legal do 

artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, ficando isento do 

pagamento de custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do 

§1º do artigo supracitado. Fica facultado ao requerido, no mesmo prazo, 

opor, nos próprios autos, Embargos à Ação Monitória, alertando-o de que, 

nos termos do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil, quando este 

alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição 

liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderá o requerido, no 

prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito do 

Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Fica o 

requerido alertado de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 07 de fevereiro de 2018, às 16h20min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se 

as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007260-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL QUEVEDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1007260-90.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SHEILA DE SOUZA MATOS RÉU: 

MIGUEL QUEVEDO Vistos. Da análise dos autos, verifico a ocorrência de 

erro material na decisão de ID nº 16314062, de modo que passo a saná-lo: 

“07 de fevereiro de 2019”. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

06 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001522-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

ALTAIR PIOVEZAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA OAB - MT13206/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT0018882A (ADVOGADO(A))

AMANDA FUMES DUDA OAB - MT19844/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001522-58.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

EIRELI, ALTAIR PIOVEZAN Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO 

CERRADO em face de CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 

e ALTAIR PIOVEZAN, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

8809340, os excipientes/executados interpuseram exceção de 

pré-executividade, alegando que encontra-se inserido em processo de 

Recuperação Judicial em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca 

(1980-29.2016.811.0037 – Código 163543). Instado, o excepto/exequente 

manifestou-se no ID nº 9774599, argumentando a impossibilidade de 

alegações por meio de exceção de pré-executividade. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. A respeito da exceção de pré-executividade, é 

cediço que, embora não se trate de medida regulamentada pela legislação 

vigente, vem sido plenamente defendida pelos doutrinadores e amplamente 

aceita pelos tribunais brasileiros. Trata-se de medida de defesa disponível 

as partes e, principalmente, ao executado, independentemente do uso dos 

embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de 

ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, 

contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar 

documento hábil a comprovação de desconstituição do título em se funda 

o direito do exequente. Neste sentido, trago a baila o julgado do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal: EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. 

1 - A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONFIGURA MEIO ATÍPICO E 

EXCEPCIONAL DE DEFESA, SOMENTE ADMITIDO QUANDO O VÍCIO QUE 

SE ATRIBUI AO TÍTULO SE APRESENTA SUFICIENTEMENTE HÁBIL A 

INVALIDAR A EXECUÇÃO, SEM NECESSIDADE DE SEREM PRODUZIDAS 

OUTRAS PROVAS. 2 - NÃO SÃO CABÍVEIS HONORÁRIOS NOS CASOS 

EM QUE, REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, A EXECUÇÃO 

TEM REGULAR PROSSEGUIMENTO. 3 - O PRAZO PARA OPOR 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INICIA-SE COM A INTIMAÇÃO DO 

EXECUTADO DA PENHORA. 4 - AGRAVO PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 

20130020148080 DF 0015659-29.2013.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES 

data de julgamento: 24/07/2013, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE: 30/07/2013, pág.: 145). Não obstante, a execeção de 

pré-executividade é meio processual a ser utilizado apenas quando há 

nulidade do título ou outra causa que implique na extinção imediata da 

execução, sobretudo quando esteja atrelada a questões de ordem pública, 

que dispense produção de provas. No caso dos autos, é de se identificar 

que a presente exceção não tem o alcance pretendido, pois não foi 

arguida questão de ordem pública, flagrante e evidente capaz de anular o 

título exequendo e, portanto, que pudesse ser reconhecida de ofício, sem 

a necessidade de dilação probatória. Desse modo, considerando que 

incabível à espécie sem qualquer indicação de defeito no título executivo 

ou nulidade na tramitação da execução, não há como acolher a pretensão 

da parte excipiente. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos vertidos na exceção de 

pré-executividade. Condeno as partes excipientes ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Deixo de condenar em honorários 

advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, EREsp 1.048.043/SP, 

29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 30/11/2011). Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006837-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI COLOMBELI (REQUERENTE)

MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON BERALDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIO BEAZI (TESTEMUNHA)

VALMIR JOSE DA SILVA (TESTEMUNHA)

ADRIANO BATISTA DA SILVA (TESTEMUNHA)

OLDEMAR VICERNTE RADIN (TESTEMUNHA)

DOUGLAS RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MARCOS FARIAS NEVES (TESTEMUNHA)

SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para intimação das testemunhas, no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006837-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI COLOMBELI (REQUERENTE)

MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON BERALDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIO BEAZI (TESTEMUNHA)

VALMIR JOSE DA SILVA (TESTEMUNHA)

ADRIANO BATISTA DA SILVA (TESTEMUNHA)

OLDEMAR VICERNTE RADIN (TESTEMUNHA)

DOUGLAS RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MARCOS FARIAS NEVES (TESTEMUNHA)

SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006837-33.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEONI COLOMBELI, MARLENE 

IVETE SCHAFER COLOMBELI REQUERIDO: NILTON BERALDO Vistos. Em 

tempo, revogo os despachos de ID nº 15831669 e 15876932. Sem 

prejuízo, intimem-se as testemunhas MARCIO BEAZI, VALMIR JOSÉ DA 

SILVA, DOUGLAS RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, ADRIANO BATISTA 

DA SILVA, OLDEMAR VICENTE RADIN, SEBASTIÃO PEREIRA RODRIGUES 

e MARCOS FARIAS NEVES, para comparecer à audiência de inquirição, a 

ser realizada nesta Comarca, no dia 20 de fevereiro de 2019, às 

13h30min. Intimem-se. Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando 

as informações. Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005425-04.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS MARODIN (EXECUTADO)

ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000038-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KUFNER & CIA LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO MARCOS ZIBETTI KUFNER (RÉU)

OLINTO ANTONIO KUFNER JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000038-08.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: KUFNER & CIA LTDA - ME, 

ANTONIO MARCOS ZIBETTI KUFNER, OLINTO ANTONIO KUFNER JUNIOR 

Vistos. Defiro o requerimento de busca de endereço dos executados 

através dos sistemas BACENJUD INFOJUD e SIEL. Realizadas as 

diligências, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003186-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIRALAYNNE LEANDRA DOMINGUES BONATTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003186-90.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: 

NAIRALAYNNE LEANDRA DOMINGUES BONATTI Vistos. Trata-se de 

AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por LUCIA PANDOLFO em desfavor de 

NAIRALAYNNE LEANDRA DOMINGUES, devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 14604529, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e 

determinada a intimação da parte requerente para comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, em 15 (quinze) 

dias. No ID nº 14844047, pedido de reconsideração da decisão. No ID nº 

14874734 indeferiu-se o pedido de reconsideração, determinando 

novamente a intimação da autora para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias, que, intimada, não se manifestou, conforme 

certidão (ID 16361729). É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte exequente 

emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para 

sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra as 

determinações. Diante de tal hipótese, assim dispõe o artigo 290 do Código 

de Processe Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Nesse sentido, vejamos os ensinamentos da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT - Foro Judicial, 

em seu artigo 456, in litteris: “Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais 

e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível. § 1º Não havendo preparo no prazo 

de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao 

gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito com 

o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a 

anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor 

das custas devidas, antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a 

parte para o fim de complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º 

será contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei”. Sobre o tema, vejamos 

os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran Velasco Nascimento: 

“Primeiramente observa-se que ao determinar o cancelamento da 

distribuição, como consequência dessa inadimplência, esse comando legal 

também deixa claro, que o recolhimento das custas iniciais é um 

pressuposto processual objetivo de existência do processo, vez que o 

cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, impedindo, 

ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição cancelada 

possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza formal ou de 

mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por culpa 

da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em 

conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo códex. Sem custas e honorários, visto que na hipótese 

houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação. Certificado o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 13 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003224-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO AUGUSTO LOHMANN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003224-05.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: 

SANDRO AUGUSTO LOHMANN Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por LUCIA PANDOLFO em desfavor de SANDRO AUGUSTO 

LOHMANN, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 15458701, foi 

indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a intimação da parte 

requerente para comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, em 15 (quinze) dias, que intimada, não se manifestou, 

conforme certidão (ID nº 16444645). É o relato do necessário. Fundamento 

e decido. Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte 

exequente emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos 

exigidos para sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra 

as determinações. Diante de tal hipótese, assim dispõe o artigo 290 do 

Código de Processe Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Nesse sentido, vejamos os ensinamentos da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT - Foro Judicial, 

em seu artigo 456, in litteris: “Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais 
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e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível. § 1º Não havendo preparo no prazo 

de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao 

gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito com 

o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a 

anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor 

das custas devidas, antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a 

parte para o fim de complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º 

será contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei”. Sobre o tema, vejamos 

os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran Velasco Nascimento: 

“Primeiramente observa-se que ao determinar o cancelamento da 

distribuição, como consequência dessa inadimplência, esse comando legal 

também deixa claro, que o recolhimento das custas iniciais é um 

pressuposto processual objetivo de existência do processo, vez que o 

cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, impedindo, 

ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição cancelada 

possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza formal ou de 

mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por culpa 

da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em 

conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo códex. Sem custas e honorários, visto que na hipótese 

houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação. Certificado o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 13 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005485-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFRA CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005485-74.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 

EXECUTADO: AFRA CONSTRUTORA LTDA - EPP Vistos. Defiro o pedido 

de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, 

através do sistema RENAJUD. Consigno, no entanto, que a restrição 

incluída deverá ser de transferência, visto que o bloqueio de circulação 

consiste em medida gravosa, que somente se justifica se evidenciado, no 

caso concreto, o envolvimento de legislação administrativa de trânsito, 

ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais questões relacionadas à 

segurança pública, situações estas excepcionais, as quais não verifico no 

presente caso. Neste sentido, cita-se jurisprudência: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO 

DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, 

Publicado no DJE 03/07/2015). Considere-se, ainda, que a restrição de 

transferência consiste meio hábil a garantir a execução, uma vez que 

obsta eventual tentativa de alienação do bem e confere publicidade à 

restrição, resguardando direitos de terceiros. Registre-se que o bloqueio 

de circulação poderá vir a ser deferido se verificada a alteração do 

contexto fático e restar comprovado que o bloqueio de transferência não 

se afigura suficiente para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a 

satisfação da dívida. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição no veículo registrado em nome do executado, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Realizadas as diligências, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002143-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DE SANTANA JUNIOR & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002143-21.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: J DE SANTANA 

JUNIOR & CIA LTDA - EPP Vistos. Defiro o pedido de penhora on line. Deve 

ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora. Inclua-se a minuta de 

bloqueio. Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA IOLANDA ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000520-19.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: CRISTINA IOLANDA 

ANDRADE Vistos. Tendo em vista a tentativa infrutífera de citação em 

nome do executado, defiro o requerimento de busca de endereço através 

do sistema BACENJUD. Inclua-se a minuta de pedido de informações e 

expeçam-se os ofícios necessários. Realizadas as diligências, sendo 

encontrado novo endereço proceda-se a tentativa de citação. Resultando 

negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003233-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA RIBEIRO ANTUNES (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 178 de 1103



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003233-64.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: 

JANAINA RIBEIRO ANTUNES Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por LUCIA PANDOLFO em desfavor de JANAINA RIBEIRO 

ANTUNES, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 15456619, foi 

indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a intimação da parte 

requerente para comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, em 15 (quinze) dias, que intimada, não se manifestou, 

conforme certidão (ID nº 16444203). É o relato do necessário. Fundamento 

e decido. Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte 

exequente emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos 

exigidos para sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra 

as determinações. Diante de tal hipótese, assim dispõe o artigo 290 do 

Código de Processe Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Nesse sentido, vejamos os ensinamentos da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT - Foro Judicial, 

em seu artigo 456, in litteris: “Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais 

e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível. § 1º Não havendo preparo no prazo 

de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao 

gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito com 

o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a 

anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor 

das custas devidas, antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a 

parte para o fim de complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º 

será contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei”. Sobre o tema, vejamos 

os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran Velasco Nascimento: 

“Primeiramente observa-se que ao determinar o cancelamento da 

distribuição, como consequência dessa inadimplência, esse comando legal 

também deixa claro, que o recolhimento das custas iniciais é um 

pressuposto processual objetivo de existência do processo, vez que o 

cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, impedindo, 

ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição cancelada 

possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza formal ou de 

mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por culpa 

da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em 

conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo códex. Sem custas e honorários, visto que na hipótese 

houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação. Certificado o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005072-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CLEA NILSON DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005072-27.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: DIONE CLEA NILSON DE LIMA 

EXECUTADO: VALMIR ALVES DE LIMA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por DIONE CLEA NILSON 

DE LIMA em desfavor de VALMIR ALVES DE LIMA, devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 15090392, foi indeferido o pedido de 

justiça gratuita e determinada a intimação da parte requerente para 

comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, em 

15 (quinze) dias, que intimada, não se manifestou, conforme certidão (ID 

16356834). É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, denota-se que foi oportunizado à parte exequente emendar a inicial, 

a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, 

sem que fossem atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal 

hipótese, assim dispõe o artigo 290 do Código de Processe Civil: “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo 

Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Nesse sentido, vejamos os 

ensinamentos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT - Foro Judicial, em seu artigo 456, in litteris: “Art. 456. A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. § 3 º O 

prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em 

lei”. Sobre o tema, vejamos os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran 

Velasco Nascimento: “Primeiramente observa-se que ao determinar o 

cancelamento da distribuição, como consequência dessa inadimplência, 

esse comando legal também deixa claro, que o recolhimento das custas 

iniciais é um pressuposto processual objetivo de existência do processo, 

vez que o cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, 

impedindo, ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição 

cancelada possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza 

formal ou de mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação 

jurisdicional por culpa da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. 

Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex. Sem custas e 

honorários, visto que na hipótese houve somente a tentativa frustrada de 

distribuição da ação. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006809-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ORIGINAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GARCIA PEREZ OAB - SP104866 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001661-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 
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REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001661-73.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA Vistos. 

Considerando que o requerido ainda não foi citado, e ante o Ofício de ID nº 

196121577, designo nova audiência de conciliação para o dia 14/02/2019, 

às 14h40min, a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na 

sede do fórum. Comunique-se o juízo deprecado acerca da presente 

decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005133-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ANDREOTTI ERRERIAS (EMBARGANTE)

APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS OAB - PR37082 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE PAULA VIMERCATI MODESTO (EMBARGADO)

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005133-82.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: APARECIDO DOMINGOS 

ERRERIAS LOPES, MARIA HELENA ANDREOTTI ERRERIAS EMBARGADO: 

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI, KAROLINE PAULA VIMERCATI 

MODESTO Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004995-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO BRUNETTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004995-52.2017.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: EURICO BRUNETTA Vistos. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003824-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDISON MOREIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003824-26.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLEDISON MOREIRA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por CLEDISON 

MOREIRA FERREIRA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

devidamente qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminares, de 

modo que passo a analisá-las. Com relação à alegação de necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme 

entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se 

desnecessária, visto que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as 

seguradoras que operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser 

demandadas para efeitos de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - 

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO 

ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM TRATAMENTO BUCO 

MAXILO (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA 

DE DÚVIDAS – REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no 

polo passivo da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde ortodôntico, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 

da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal. Nos casos de reembolso de despesas 

médico-hospitalares e suplementares “A correção monetária incide da 

data do desembolso da quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 

86.451/2011). Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação em consonância com o disposto no 

artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - 

APL: 00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 
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Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Ademais, quanto a alegação da 

requerida de que esta deverá ser exonerada do pagamento de honorários 

de sucumbência, visto não ter dado causa ao ajuizamento da ação, dispõe 

o artigo 85 do Código de Processo Civil que: "A sentença condenará o 

vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Assim, tendo em 

vista que o prévio ingresso na via administrativa não é condição para a 

propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), incabível 

a presente alegação, devendo a parte vencida suportar integralmente o 

ônus de sucumbência. Outrossim, quanto à pretensão de condenação da 

requerida pela litigância de má-fé, apresentada pelo autor em sede de 

impugnação à contestação, verifico que esta não deve prosperar, visto 

que, a ausência de manifestação da seguradora quanto ao pedido 

administrativo não obsta o ingresso judicial, de forma que não houve 

prejuízo ao direito do autor. Ainda, não há nos autos demonstração de 

dolo processual da parte requerida por esta ter aduzido a ausência de 

requerimento administrativo, uma vez que suas alegações encontram-se 

no limite de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados 

pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Refutadas as 

preliminares, e estando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, 

para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como perito para atuar neste 

processo, sendo que os dados do referido perito estão disponíveis no 

Sistema Apolo. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o 

rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência 

da parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 15126560). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000306-62.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): ADILSON SIRQUEIRA DELMON RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por ADILSON 
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SIQUEIRA DELMON em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

devidamente qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminares, de 

modo que passo a analisá-las. Com relação à alegação de necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme 

entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se 

desnecessária, visto que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as 

seguradoras que operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser 

demandadas para efeitos de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - 

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO 

ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM TRATAMENTO BUCO 

MAXILO (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA 

DE DÚVIDAS – REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no 

polo passivo da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde ortodôntico, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 

da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal. Nos casos de reembolso de despesas 

médico-hospitalares e suplementares “A correção monetária incide da 

data do desembolso da quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 

86.451/2011). Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação em consonância com o disposto no 

artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - 

APL: 00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Refutadas as preliminares, e 

estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Ainda, para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

CRM-MT 5329, como perito para atuar neste processo, sendo que os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 700,00 (quatrocentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 
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observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 8107109). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202540 Nr: 9321-72.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS 

LTDA ME, NERCINO CARNEIRO GOVEIA JUNIOR, MIRIAN ALINE ABI 

GOVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO 

LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora/ avaliação , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132122 Nr: 4494-23.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOMINHO ALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114855 Nr: 5368-76.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE FELIPE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:30.669-GO, LUDMILA ALVES IMAI - OAB:29763/GO, 

RICARDO DI MANOEL CAIADO - OAB:GO/31.437, STEPHANIA ARAÚJO 

TONHA - OAB:32.396-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 108.911

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162049 Nr: 1271-91.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORVETERIA OK LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA CANUTO - OAB:872 

OAB/MG, LEONARDO ALVES CANUTO - OAB:97.039 OAB/MG

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135164 Nr: 6911-46.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIAS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122273 Nr: 4801-11.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA AGUILAR - 

OAB:MT/15.851, PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 

13.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123094 Nr: 5628-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA MASCHIO, GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 183 de 1103



OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, 

comparecer nesta secretaria para retirar o edital de citação, para fins de 

publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 4727-59.2010.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICSON REGER GOMES BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, 

no prazo de 15 dias, o resumo deverá ser encaminhado no email da 

secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176130 Nr: 8594-50.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI DADALT CRESPANI, VIECILI COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELLE TUNES PEREIRA VILELA, LINALDO 

TUNES PEREIRA, MAGDA TUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher as custas judiciais, conforme cálculo de fls. 555, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106022 Nr: 5060-74.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINI & DISARSZ LTDA - ME, DEOLIDES AGOSTINI, 

ULISSES DYSARSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, LUCIA ROSSETTO THEODORO - OAB:MT 11.675-B, 

MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 11.672-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39314 Nr: 1741-74.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIAGRO-COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, JOSÉ MARCELO MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias. Oriento os senhores advogados para que apresentem o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no momento do requerimento 

das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos desta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123107 Nr: 5642-06.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIETE CARDOSO CECATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, 

comparecer nesta secretaria para retirar o edital de citação, para fins de 

publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50413 Nr: 5759-07.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira 

Freitas - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo da petição de fls.158 , impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte credora para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36680 Nr: 4715-21.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ANTONIO RAMPAZZO, IREMAR DA FONSECA 

RAMPAZZO, SEBASTIÃO LAZARO RAMPAZZO, MARIA APARECIDA DA 

SILVA RAMPAZZO, JOÃO CARLOS RAMPAZZO, MARLI CORDEIRO 

RAMPAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTON RIJKOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERRAIRO 

HONÓRIO - OAB:SP-115.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:MT 13985-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LUIZ CARLOS REZENDE, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33783 Nr: 1970-68.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SILLAS LACERDA - 

OAB:MT/4454-A, TAKECHI IUASSE - OAB:MT/8.113-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126702 Nr: 9240-65.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CARLOS BUSCHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTEC COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA KANTEK G. NAVARRO 

- OAB:33743 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o valor do débito atualizado, uma vez que na petição de fls. 144 

está ilegível , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174628 Nr: 7737-04.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADESIVOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:MT/4032, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:MT 20371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço da parte executada através 

do sistema INFOJUD.

Realizadas as diligências, intime-se o executado para dar andamento ao 

feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171045 Nr: 5716-55.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora requer a juntada das 

respostas das pesquisas realizadas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD 

E INFOJUD (fl. 52). No entanto, aludidas respostas já encontram-se 

juntadas nos autos (fls. 46/50), razão pela qual deixo de analisar o pedido.

Consigno que este feito trata-se de processos físicos, não sendo possível 

a juntada de documentos eletrônicos pelo sistema Apolo.

Assim, intimem-se a requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 

10(dez) dias.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144762 Nr: 1926-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, mostra-se 

cabível a inserção de restrição de circulação, via RENAJUD, nas ações de 

busca e apreensão, no escopo de efetivar o cumprimento da decisão 

liminar, quando válida a notificação extrajudicial realizada, e inexistindo 

elementos que fragilizem a mora do devedor.

Neste sentido, cita-se jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO VIA 

RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO 

E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o lançamento de restrição de 

circulação, via RENAJUD, para efetivação da tutela pretendida. 2. Agravo 

em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial conhecido e não 

provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; MG; Relª Minª 

Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4234)

Ante o exposto, defiro o pedido de restrição do veículo Marca/Modelo: 

HONDA CG 150 FAN ESI N; Ano de fabricação/modelo: 2011/2012; Chassi: 

9C2KC1670CR452733; Cor: Preta; Placa: OBB 2401; Renavam: 

00495573175 via sistema RENAJUD.

 Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição de circulação no 

veículo registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68074 Nr: 409-33.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HENRIQUE OSTERBERG ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA XAVIER DA 

SILVEIRA BENITO CHRISTOFOLETTI - OAB:205244/SP, HUMBERTO 

RICARDO MARTINS DE SOUZA - OAB:SP 238.100, LUCIANA GARCIA 

SAMPAIO - OAB:252914/SP, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, SEBASTIÃO 

JOSÉ ROMAGNOLO - OAB:SP.70711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74238 Nr: 6557-60.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.
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Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Ainda, defiro o pedido de envio de oficio ao Cartório de Registro de 

Imóveis solicitando informações sobre eventuais bens em nome da parte.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120219 Nr: 2694-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Restando negativas as diligências, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 203133 Nr: 863-32.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON, LARI KOLLN, HOJE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço do executado ALCIDO 

NILSON, através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a exequente para requerer o 

que entender de direito em 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65932 Nr: 5730-83.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI SCHMECHEL GRIEP - ME, LAURO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Restando negativas as diligências, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149763 Nr: 4264-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

EPP, AGOSTINHO LORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47800 Nr: 3226-75.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RIZZOTTO, CLAIR MONTEMEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22847 Nr: 79-80.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:MT 5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164098 Nr: 2266-07.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Em análise aos pedidos formulados às fls. 70/71, defiro a expedição de 

certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil.

Defiro o requerimento de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Defiro ainda, o pedido de expedição de ofícios a JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Primavera do Leste – MT, conforme solicitado.

Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Restando negativas as diligências, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30472 Nr: 2721-89.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO T. MAEDA - 

OAB:20912

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação 

do nome do executado JABUR PNEUS S/A em razão deste processo, ante 

o disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes sejam 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14762 Nr: 377-43.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CADORE, CLOVIS CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155759 Nr: 7098-20.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIDE SIMONETTE DO AMARAL - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH MEDIANEIRA DA SILVA ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D 

AVILA - OAB:14063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155154 Nr: 6820-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

indicar o endereço do bem, sob pena de extinção , no prazo legal.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124975 Nr: 7541-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ROSSETO, MARIA DE LOURDES ROMAGNOLI 

ROSSETO, FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE DE 

SOUZA - OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 

MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165330 Nr: 2824-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, IRIETE CARDOSO CECATTO, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RODRIGO RIBEIRO ARAUJO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161216 Nr: 921-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELIA DE LURDES PIANA PINTO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA, 

HAMILTON CARVALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA 

- OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137258 Nr: 8490-29.2014.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIR MOROSOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K JORGE FELIPPE - ME, KEMER JORGE FELIPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39255 Nr: 1813-61.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDETE G. BOLDRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176830 Nr: 8960-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125662 Nr: 8228-16.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FERREIRA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993-A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164244 Nr: 2318-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LUIZ PICCININ JUNIOR, MARIA ROSA 

PICCININ, SADI LUIZ PICCININ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para dar 

prosseguimento ao feito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162325 Nr: 1387-97.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119429 Nr: 1835-75.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO DE ANDRADE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS 

E SUB PRODUTOS LTDA, ANTONIO CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME , PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58404 Nr: 6054-10.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNI ADOLFO DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARANNA SANTOS DUARTE - 

OAB:9803/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT, RAQUEL DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB:MT/6.525, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:MT.6228, Thaisa Cristina Lemos da 

Silva Penha - OAB:9187

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148766 Nr: 3753-46.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO TRAJANO MORAES, ROSANGELA 

HONORIO KREBS EIRELI - ME (CONCRETIZA CONSTRUTORA E 

ARTEFATOS DE CIMENTO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA HONORIO KREBS EIRELI - ME 

(CONCRETIZA CONSTRUTORA E ARTEFATOS DE CIMENTO), JOÃO 

PAULO TRAJANO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A, RICARDO FERREIRA GARCIA - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124717 Nr: 7287-66.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. SODRE DOS SANTOS SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA LORRANE TAVARES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48906 Nr: 4306-74.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI LUIZ DALBEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151074 Nr: 4882-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RUDE PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão da petição de fls. 134, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte credora para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111932 Nr: 2388-59.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MARIA CRISTINA GOMES CASSARO , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122322 Nr: 4854-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ROSSETO, MARIA DE LOURDES 

ROMAGNOLI ROSSETO, FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFRME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° 

DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121186 Nr: 3682-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI JOSÉ SEGATTO, CLEIDI SUELI MILANESI 

SEGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naves Hamida Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, GILBERTO LUÍS 

ALMEIDA - OAB:7732-B/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO DARLEY DA SILVA CAMARGO , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175119 Nr: 8059-24.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉSIO VERONÉZE, IVANETE IVONE VERONEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889 MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830 MT

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de dar ciência às partes 

sobre data, hora e local da pericia. As partes interessadas devem estar 

presentes no ponto de encontro sendo este na Rua Benjamin Cerutti, n° 

252 em frente ao Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT, na data 

do dia 01/03/2019, as 9h30, de onde os presentes e o Perito se 

deslocarão para o local onde serão realizados os procedimentos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43980 Nr: 6468-76.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOMINGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, 

MARCINO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4803 Nr: 163-57.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR A FEUERHARMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ENIO ZANATTA , PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, 

NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA 

DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO 

MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106557 Nr: 5623-68.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VONIBALDO DE AZEVEDO LINHAR JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE GUIDO GAERTNER, MAPFRE VERA 

CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOSE LUIZ DA SILVA, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123454 Nr: 6010-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI KUZMIN, PARASKEWIA KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MARIA CRISTINA GOMES CASSARO , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48905 Nr: 4376-91.2007.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI LUIZ DALBEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:OAB/MT 4912, JOSÉ PEDROSA NETO - OAB:13.763/MT, 

MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 
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de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147785 Nr: 3385-37.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTSON MARTIN GUTSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126147 Nr: 8713-16.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA E CHOPERIA ARMAZEM 

LTDA - ME/PENARIOL DUARTE CIA LTDA- ME, FÁBIO SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - 

OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154540 Nr: 6535-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBINALDO ASSUNÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANETE FERREIRA DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:12.726 / MT, PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA - 

OAB:MT 22436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168534 Nr: 4503-14.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar sobre documentos de fls. 44/47, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116943 Nr: 7610-08.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO NASCIMENTO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre documentos de fls. 

229/231, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116350 Nr: 6989-11.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO, ÉDSON LEANDRO 

MARTIGNAGO, ANDERSON DOUGLAS BERTOLINO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços de fls. 100/106 é para ser expedida a 

citação do herdeiro Edson Leandro Martignago , no prazo legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155763 Nr: 7102-57.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERPA COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA -ME, Valdemir Antonio Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/ 13733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34862 Nr: 2909-48.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTI APARECIDO TONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO BOLDRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70487 Nr: 2796-21.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA DO ROSÁRIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGEA OLIVEIRA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, 

MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23546/O, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:15651
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106516 Nr: 5573-42.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEDRO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DAL MOLIN - 

OAB:12.756-E, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6519 Nr: 125-45.1998.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA NOVA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSTACIO JOSE PETER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, JOSÉ FERNANDO PREZOTTO - OAB:12.903/PR, 

VALDIR OLIVEIRA - OAB:14856-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

ROBEIRO - OAB:2.311

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167495 Nr: 3926-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDPPTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:MT/12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32101 Nr: 356-28.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRN, DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64186 Nr: 3947-56.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME , PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119536 Nr: 1957-88.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naves Hamida Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JOSÉ SEGATTO, CLEIDI SUELI 

MILANESI SEGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, GILBERTO LUÍS 

ALMEIDA - OAB:7732-B/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO DARLEY DA SILVA CAMARGO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161543 Nr: 1073-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRESSEL E COUTINHO DRESSEL LTDA, 

CLAUDIO DRESSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

FERREIRA - OAB:SC 44.926

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20452 Nr: 1112-42.2002.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer - Indústria e Comércio - Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOLDOS VERAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Fernandes - OAB:MT 

5.991, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:MT/4032, JOSÉ CARLOS DE 

MELLO - OAB:MT 6.341, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109915 Nr: 8941-59.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, JOSÉ PATRICIO, 

Sebastião Patrício- Espólio, LIDIA DAL ROVERE PATRICIO, IRMA CAMILO 

PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157077 Nr: 7688-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FURLAN, MARIA PRIMON FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO LTA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA 

PASSOS - OAB:063.096, LEANDRO GUIMARAES DE OLIVEIRA - 

OAB:190.253, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178248 Nr: 9711-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18381 Nr: 400-52.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWFT, IAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138973 Nr: 9665-58.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYANA CASUSA NIEBISCH, ELISABETE 

RODRIGUES DE MATOS, MARCOS LOPES DOS SANTOS CONSTRUTORA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (autor), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003029-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR LUIZ APPELT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

EDIO RUI SCHARLAU (TESTEMUNHA)

OSMAR BRUNETTA (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003029-54.2017.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do retorno da Carta 

Precatória, bem como para apresentar memoriais, no prazo de 10(dez) 

dias. Primavera do Leste,5 de dezembro de 2018 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004160-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004160-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE CAETANO AMORIM 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO 

POR MORTE DA SEGURADA ajuizada por JOSÉ CAETANO DE AMORIM, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que vivia em 

união estável com Maria Trindade dos Santos, falecida em 24/01/2018, a 

qual era segurada da previdência social. Assim, requer o benefício de 

pensão por morte para receber o valor relativo a um salário mínimo a que 

teria direito, com fundamento nos artigos 16, inciso I, e 74, incisos I e II, da 

Lei nº 8.213/91. Devidamente citado, o requerido registrou juntada de 

contestação, porém, sem a juntada da respectiva peça nos autos, 

conforme certificado no ID nº 15711976. Em audiência de instrução, foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a 

referida audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco 

justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar 

alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

DE PENSÃO POR MORTE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, nos termos da Lei nº 

8.213/91. De início, tendo em vista a ausência de apresentação de 

contestação pela parte requerida, DECRETO SUA REVELIA, com fulcro no 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Todavia, assinalo que, apesar de 
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não ter apresentado contestação no prazo estipulado, contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não se aplicam os efeitos 

materiais da revelia. Com efeito, a jurisprudência tem assentado o 

entendimento de que não se aplicam as disposições atinentes à confissão 

ficta e os efeitos da revelia previstos nos artigos 341 e 345, ambos do 

Código de Processo Civil, respectivamente, já que se discutem direitos 

indisponíveis. Neste sentido o seguinte aresto: "(...). CONFISSÃO FICTA E 

EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO AO INSS. ARTIGOS 302 E 320 DO 

C.P.C. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Ao Poder Público não se aplicam as 

disposições atinentes à confissão ficta e os efeitos da revelia consoante 

os artigos 302 e 320 do C.P.C., respectivamente, eis que em litígio direitos 

indisponíveis. 5. Embargos a que se nega provimento.(TRF-3 - EI: 49480 

SP 94.03.049480-8, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM 

GUIMARÃES, Data de Julgamento: 20/05/2010, PRIMEIRA SEÇÃO) (Grifei). 

Dito isso, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame 

do mérito. De início, no que tange à concessão de benefício de pensão por 

morte, o artigo 74 da Lei nº 8.213/91 preceitua que: “A pensão por morte 

será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não”. Outrossim, vale mencionar que para a concessão do 

benefício pleiteado depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

ocorrência do evento morte, demonstração da qualidade de segurado do 

“de cujus” e condição de dependente de quem objetiva a pensão. Neste 

sentido, entende o Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE 

COMPANHEIRO E PAI. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. 

REGISTRO DO DESEMPREGO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO 

ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. Para a obtenção do 

benefício de pensão por morte deve a parte interessada preencher os 

requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do 

óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta 

Corte. 2. Segundo orientação recente do STJ, o registro da situação de 

desemprego no Ministério do Trabalho e Previdência Social não deve ser 

tido como o único meio de prova da condição de desempregado do 

segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece 

o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal 

de provas. Portanto, o registro perante o Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação 

por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, não 

sendo suficiente, todavia, o mero registro na CTPS da data de saída do 

emprego e a ausência de registros posteriores. 3. Na hipótese dos autos, 

tendo restado comprovado que o de cujus estava desempregado, faria jus 

à prorrogação do período de graça nos termos do art. 15, inciso II 

combinado com o § 2º, da Lei 8.213/91, o que garante aos seus 

dependentes o direito à pensão por morte. 4. Comprovada a união estável, 

presume-se a dependência econômica (artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91), 

impondo-se à Previdência Social demonstrar que esta não existia. In casu, 

a autora Eliane comprovou a existência de união estável com o de cujus, 

fazendo jus, portanto, à pensão por morte do companheiro. 5. In casu, 

deve ser mantido o termo inicial do benefício de pensão por morte na data 

do requerimento administrativo para todos os autores, observadas as 

cotas-partes de ¾ da pensão para a autora Eliane - 1/4 em nome próprio, 

¼ para o filho Maicon e ¼ para a filha Kauane - e ¼ da pensão para o 

a u t o r  V e l l i n g t o n ) .  ( A P E L R E E X  7 3 9 4 3 6 2 0 1 0 4 0 4 9 9 9 9  R S 

0007394-36.2010.404.9999, Rel. CELSO KIPPER, SEXTA TURMA, D.E. 

26/03/2014)” Grifei e negritei No caso sub judice, a qualidade de segurada 

da falecida e de dependente da parte autora foi comprovada por prova 

documental, corroborada por prova oral, bem como o evento morte foi 

comprovado através da certidão de óbito (ID nº 13792408). Não obstante, 

restou comprovado na instrução do feito a qualidade de segurada da “de 

cujus”, por meio de Carta de Concessão/Memória de Cálculo do Benefício 

(ID nº 16142254). Por fim, também encontra-se presente a comprovação 

de dependência econômica dos requerentes em relação a falecida em 

razão da presunção dessa qualidade, conforme previsão legal. Ainda, o 

requerente logrou êxito em provar a união estável entre ele e a “de cujus”, 

visto que os documentos acostados aos autos e as testemunhas ouvidas 

em juízo atestam, de forma contundente, que o autor e a falecida 

conviviam juntos, pelo menos desde 1998. O artigo 16 da Lei nº 8.123/91 

prevê três classes de dependentes, cujo rol possui natureza taxativa. 

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o 

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental 

que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente 

incapaz, assim declarado judicialmente; § 4º. A dependência econômica 

das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser 

comprovada.” Os dependentes do segurado falecido são os sujeitos 

ativos da relação jurídica previdenciária que tenha por objeto a pensão por 

morte. Há hierarquia entre estas três classes, de forma que a existência 

de dependentes da classe anterior exclui os dependentes das classes 

seguintes (artigo 16, § 1º, da Lei nº 8.213/91). Os dependentes da 

primeira classe possuem em seu favor presunção absoluta de 

dependência econômica em relação ao segurado. Já os segurados da 

segunda ou da terceira classe devem comprovar tal dependência (artigo 

16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). Dessa forma, atendidos os requisitos legais, 

verifico que assiste razão o pedido das partes requerentes para a 

concessão do benefício da pensão por morte, cuja renda mensal inicial 

será no valor de um salário mínimo (artigos 29, §6º e 39, I, da Lei nº 

8.213/91), com início na data do requerimento administrativo. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder as 

partes requerentes o benefício da PENSÃO POR MORTE, a base de um 

salário mínimo mensal, dividido entre ambos, devido a partir do 

requerimento administrativo feito em 07/06/2018 (ID nº 13792575), 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidente 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002238-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PEREIRA NOVAES (AUTOR(A))

JACO PEDRO SCHEUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ - ME (RÉU)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RÉU)

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002238-51.2018.8.11.0037. 

AUTOR: JACO PEDRO SCHEUER RÉU: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO 

POPULAR COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por JACÓ PEDRO SCHEUER e 

AGNALDO PEREIRA NOVAES em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, VALMISLEI ALVES DOS SANTOS e ILTEMAR FERREIRA DE 

QUEIROZ - EIRELI, almejando a concessão da medida liminar para que seja 

suspensa os efeitos da Nota de Empenho nº 2018020000071, no valor de 

R$ 22.000,00, empenhada em favor da empresa ILTEMAR FERREIRA DE 

QUEIROZ – EIRELI e, por consequência, ordene ao Presidente da Câmara 

Municipal, o Vereador VALMISLEI ALVES DO SANTOS, que se abstenha 

de efetuar pagamentos pactuados em razão do empenho nº 

2018020000071. Alega, em síntese, que o Presidente da Câmara Municipal 

VALMISLEI contratou com a empresa ILTEMAR serviços de jardinagem, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 194 de 1103



especialmente para corte de gramas e limpezas, sendo que, até 

31/12/2017, eram realizados por servidores da Câmara, com dispensa de 

licitação, contrariando a norma legal. É o relatório. Fundamento e decido. 

Primeiramente, DEFIRO o pedido de habilitação de Id 12822440. Para tanto, 

proceda-se aos atos necessários para a inclusão de AGNALDO PEREIRA 

NOVAES no polo ativo da ação no Sistema PJE. Oportuno registrar que o 

artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal proclama que: “Qualquer cidadão 

é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 

destarte, preleciona o mestre Hely Lopes Meirelles que ação popular é o 

meio constitucional de atos ou contratos administrativos – ou a estes 

equiparados – ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal, 

ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas 

subvencionadas com dinheiros públicos”. Na lição do Professor Alexandre 

de Moraes, “(...) a ação popular, juntamente com o direito de sufrágio, 

direito de voto em eleições, plebiscito e referendos, e ainda, a iniciativa 

popular de lei e o direito de organização e participação de partidos 

políticos, constituem formas de exercício da soberania popular (CF, arts. 

1º e 14), pela qual, na presente hipótese, permite-se ao povo, diretamente, 

exercer a função fiscalizatória do Poder Público, com base no princípio da 

legalidade dos atos administrativos e no conceito de que a res pública 

(República) é patrimônio do povo”. Nesse sentido, a ação popular visa 

combater ato ilegal ou imoral e lesivo ao patrimônio público, sem, contudo 

configurar a ultima ratio, ou seja, não se exige o esgotamento de todos os 

meios administrativos e jurídicos de prevenção ou repressão aos atos 

ilegais ou imorais e lesivos ao patrimônio público. No que concerne ao 

pedido de tutela antecipada, crível in casu a concessão de medida liminar 

específica, sendo que, originalmente, a Lei nº 4.717/65 não previu a 

possibilidade de concessão liminar na AÇÃO POPULAR. Contudo, a partir 

da Lei nº 6.513/77, fora acrescentado ao artigo 5º da Lei nº 4.717/65 o § 

4º, o qual dispõe que, na defesa do patrimônio público, caberá a 

suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Sobre a tutela provisória, o 

artigo 294 do Código de Processo Civil prevê: Art. 294. A tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 297 do mesmo códex: Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas 

que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo 

único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes 

ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Já a tutela de 

urgência é tratada no Título III, que traz os seguintes dispositivos: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Art. 302. 

Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde 

pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte 

adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a 

tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a 

citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação 

da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a 

alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo 

único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido 

concedida, sempre que possível. Desse modo, tenha natureza cautelar ou 

antecipada, a tutela provisória de urgência somente será concedida, 

segundo expressamente preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito”, além é claro do ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo’. São, portanto, requisitos para a concessão da tutela provisória 

de urgência, e específicos da petição inicial quando postuladas em caráter 

antecedente (artigos 303 e 305 do CPC/2015), somados àqueles 

constantes do artigo 319 do mesmo códex. Destarte, para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Analisando os autos, não verifico, de plano, a presença dos pressupostos 

autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, em especial, a 

probabilidade do direito pelos fundamentos que embasam o pedido dos 

autores, na medida em que não há prova pré-constituída da alegada 

lesividade aos cofres públicos decorrente dos atos impugnados. Ainda, 

considero o deferimento da liminar temerária, vez que a suspensão do 

pagamento da Nota de Empenho pode gerar suspensão dos serviços à 

Câmara Municipal, o que acarretaria prejuízos aos munícipes, além dos 

servidores que ali trabalham. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO 

LIMINAR DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE. DEMAIS 

PEDIDOS LIMINARES. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM 

IN MORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA 

PROVIDO EM PARTE. - Conforme se constata dos autos o juízo singular 

revogou a decisão que havia decretado o sigilo das partes nos autos, de 

modo que o recurso perdeu o objeto nesse ponto. Não cabe perquirir 

nesta sede acerca de segredo de justiça decretado posteriormente no 

decorrer do processo - A ação popular tem como objetivo salvaguardar o 

interesse público, consubstanciado no patrimônio público, no erário, na 

moralidade administrativa e no meio-ambiente e o autor representa a 

sociedade como um todo, bem como cabe ao Judiciário a análise da 

legalidade do ato atacado, da regularidade do procedimento adotado e de 

eventual lesão ao patrimônio público. Desse modo, há de se assegurar ao 

julgador cognição plena e precisa da matéria, com vistas à salvaguarda do 

interesse público subjacente - objeto de proteção da Lei nº 4.717/65 que 

regula a ação popular - e sua supremacia em relação ao interesse 

processual do próprio autor popular. Nesse contexto, a requisição judicial 

de documentos, no caso, é essencial para que o autor obtenha os 

elementos necessários a instruir a ação popular e, assim, exercer 

plenamente o direito constitucional à ciência de documentos sobre os 

quais possa haver dúvida quanto à legalidade e lesividade, nos termos da 

lei da ação popular (artigos 1º e 7º). Nesse sentido: REsp 152.925/SP, Rel. 

Ministro GARCIA VIEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro DEMÓCRITO REINALDO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/1998, DJ 13/10/1998, p. 21; REsp 

439.180/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 21/09/2004, DJ 03/11/2004, p. 137; EDcl no REsp 439.180/SP, Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2005, 

DJ 14/03/2005, p. 197 - No que tange aos pedidos liminares de determinar 

à CEF e à CaixaPar que se abstenham de aplicar quaisquer recursos para 

capitalização do Banco Panamericano, além dos já aplicados e perdidos; 

determinar que o requerido Guido Mantega se abstenha de conceder 

quaisquer incentivos fiscais ao BTG - Banco Pactual pela aquisição do 

controle acionário do referido banco e; determinar ao BACEN a imediata 

decretação da liquidação extrajudicial do Banco Panamericano, está 

ausente o fumus boni iuris, porquanto inexiste prova da fraude alegada, a 

qual dependerá de instrução probatória, que deverá ser submetida ao 

contraditório. Também não restou demonstrado o periculum in mora, o qual 

não pode ter esteio somente em alegação em tese de interesse público 

sem indicação concreta de eventual urgência da decisão. O deferimento 

dessas medidas na fase inicial do processo é prematura, na medida em 

que faltam elementos de prova suficientes à formação da convicção 

inclusive acerca da urgência - Agravo de instrumento conhecido em parte 

e, na parte conhecida, provido em parte. (TRF-3 - AI: 

00107851620114030000 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO FERREIRA DA 

ROCHA, Data de Julgamento: 07/03/2018, QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/04/2018). Ante o exposto, DEFIRO 

EM PARTE o pedido liminar apenas para DETERMINAR que o Vereador 

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS proceda à exibição nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de cópia da liquidação e pagamentos realizados em 

favor de ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ – EIRELI, em razão do empenho 

nº 2018020000071, sob pena de desobediência. Intimem-se e citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentarem defesa, no prazo legal, 

observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar as advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002137-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DINARTE BEMME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002137-14.2018.8.11.0037. AUTOR: DIMAS DINARTE BEMME RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Analisando os autos, 

verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, RECEBO 

a inicial. Ainda, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar. Assim, cite-se o requerido para, querendo, apresentar 

defesa, no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de 

Processo Civil, fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002807-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO VERDOLIN DE CARVALHO OAB - PR28857 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002807-52.2018.8.11.0037. AUTOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Analisando os autos, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a inicial. Ainda, oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar. Assim, cite-se o requerido 

para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto 

no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as 

advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002582-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE GOMES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002582-32.2018.8.11.0037. Vistos. Analisando os autos, verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, RECEBO a inicial. Ainda, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar. Assim, cite-se o 

requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o 

disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as 

advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000341-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000341-85.2018.8.11.0037. AUTOR: FERNANDO DE SOUZA RÉU: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001148-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS (AUTOR(A))

MARILEI SCHERER WEBER (AUTOR(A))

SONIA ALVES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

ILAINE BREGALDA BERTOL (AUTOR(A))

ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ (AUTOR(A))

DILMA GUIMARAES SILVA (AUTOR(A))

SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

DERLY GARCIA PEREIRA (AUTOR(A))

MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES (AUTOR(A))

ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA INES NEGRI FRIESS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001148-42.2017.8.11.0037. AUTOR: ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA, 

DERLY GARCIA PEREIRA, DILMA GUIMARAES SILVA, ELIANE FATIMA 

BERTOGLIO SCHULTZ, ILAINE BREGALDA BERTOL, MARIA INES NEGRI 

FRIESS, MARIA REGINA GALVAO DOMINGUES, MARILEI SCHERER 

WEBER, NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS, SONIA ALVES DOS 

SANTOS SILVA, SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003535-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA OAB - MT0014063A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

1003535-30.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões. Primavera do Leste/MT, 6 de 

dezembro de 2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, 

art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000525-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GISLENI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

1000525-12.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões. Primavera do Leste/MT, 6 de 

dezembro de 2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, 

art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004346-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004346-53.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de pedido de 

reconsideração formulado pela parte requerente quanto à decisão que 

determinou a realização de perícia antes da citação do requerido, que 

designou o perito do Município de Cuiabá, bem como que determinou ao 

INSS juntar aos autos o processo administrativo do benefício requerido. 

Sobre a realização da perícia médica antes da citação da parte requerida, 

consigno que tal fato não acarretará em nulidade, pois se trata de 

recomendação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (Nº 1 de 

15/12/2015), a qual preconiza que ao despachar a inicial, o juiz poderá 

determinar a realização da perícia e, após a realização desta, será feita a 

citação do INSS. Quanto ao lugar de realização da perícia, ressalto que o 

endereço que consta na decisão é apenas para a intimação do perito, que 

reside no Município de Cuiabá. A perícia, portanto, será realizada no 

Município de Primavera do Leste, pois o perito se deslocará para esta 

cidade a fim de realizar as perícias agendadas. Ainda, quanto ao número 

do processo administrativo, RETIFICO EM PARTE a decisão de ID nº 

13874445 no sentido de fazer constar os números corretos dos 

processos onde houve o indeferimento: NB 619.673.827-9 e NB 

620.557.613-2. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004137-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELADIO MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004137-84.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ELADIO MENDES DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração 

formulado pela parte requerente quanto à decisão que determinou a 

realização de perícia antes da citação do requerido, que designou o perito 

do Município de Cuiabá, bem como que determinou ao INSS juntar aos 

autos o processo administrativo do benefício requerido. Sobre a 

realização da perícia médica antes da citação da parte requerida, 

consigno que tal fato não acarretará em nulidade, pois se trata de 

recomendação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (Nº 1 de 

15/12/2015), a qual preconiza que ao despachar a inicial, o juiz poderá 

determinar a realização da perícia e, após a realização desta, será feita a 

citação do INSS. Quanto ao lugar de realização da perícia, ressalto que o 

endereço que consta na decisão é apenas para a intimação do perito, que 

reside no Município de Cuiabá. A perícia, portanto, será realizada no 

Município de Primavera do Leste, pois o perito se deslocará para esta 

cidade a fim de realizar as perícias agendadas. Ainda, quanto ao número 

do processo administrativo, RETIFICO EM PARTE a decisão de ID nº 

13867638, no sentido de fazer constar o número correto do processo 

onde houve o indeferimento: NB 6225690895. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128108 Nr: 1042-05.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELLY FATIMA TOMÉ NONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67321 Nr: 6969-25.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174782 Nr: 7833-19.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGIE MARTINS REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 
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- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136271 Nr: 7781-91.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA TATIANA DE BRITO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119087 Nr: 1472-88.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAL ABDEL FATTAH ABED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176805 Nr: 8947-90.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE ALBANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67144 Nr: 6852-34.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ireny Fernandes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134524 Nr: 6395-26.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA FERRAZ PAVANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte interessada sobre o 

desarquivamento dos autos, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105639 Nr: 4668-37.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GARCIA NOGUEIRA, OLIVEIRA 

FREITAS & CIA LTDA - EPP, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLA TRAMBETTA 

CADORE - OAB:11298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT8.798-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140902 Nr: 124-64.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ETERNA GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151250 Nr: 4942-59.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARTINS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 
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acerca dos cálculos de fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103748 Nr: 2680-78.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BIELESKI BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153976 Nr: 6231-27.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA TEREZINHA DONIN, KJPBD, JUCINEIA PEREIRA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6231-27.2015.811.0037 (Código 153976)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128017 Nr: 958-04.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Processo nº 958-04.2014.811.0037 (Código 128017)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de ALFREDO DE 

OLIVEIRA WOYDA, na qual a parte exequente informa o pagamento 

integral do débito executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Deixo de condenar o executado em honorários advocatícios, o qual já foi 

pago administrativamente, conforme consta no Demonstrativo Financeiro 

juntado à fl. 67.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69794 Nr: 2102-52.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZI CAÇA E PESCA LTDA, Nelson Biazi, 

Alvimar Biazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pela parte executada.Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, a 

serem pagos pelo executado em favor do advogado público, nos termos 

do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao 

levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de 

contas.Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131703 Nr: 4162-56.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANI CRISTINA VON BORSTER GHELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras 

do Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125579 Nr: 8149-37.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 
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COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras 

do Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122664 Nr: 5206-47.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE PAULA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126865 Nr: 9391-31.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ALVES MENDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras 

do Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152341 Nr: 5500-31.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLADI SITTA ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129860 Nr: 2617-48.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUZA SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras 

do Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20238 Nr: 1864-14.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DREHER BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108157 Nr: 7315-05.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauri Ilmar Kern

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125587 Nr: 8157-14.2013.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA DOS SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras 

do Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125572 Nr: 8142-45.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA INÊS DE SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras 

do Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125571 Nr: 8141-60.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA PREVEDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras 

do Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128347 Nr: 1270-77.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA DAL ROVERE PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127005 Nr: 9538-57.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOREMILDA LANGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras 

do Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126999 Nr: 9532-50.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALCOVER NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras 

do Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126416 Nr: 8974-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127010 Nr: 9543-79.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA PEREIRA HENDGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras 

do Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133703 Nr: 5768-22.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDLAINE REGINA DE OLIVEIRA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras 

do Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133705 Nr: 5770-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZENIR OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras 

do Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126994 Nr: 9527-28.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras 

do Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8215 Nr: 30-49.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA NOVA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA, EDUARDO PERIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT8.798-A, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT 5454-B

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, TAILOR HENRIQUE SOUZA, para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171853 Nr: 6144-37.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZILDA DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MACOHIN - OAB:SP/ 

23056, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES, 

para que devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de 

Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem 

restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35153 Nr: 3167-58.2005.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE GREGORIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, REYNALDO ACCIOLY JR - OAB:MT. 7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112889 Nr: 3362-96.2012.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FIGUEIREDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890/MT, ETHIENE BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE 

LIMA - OAB:7058-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72354 Nr: 4669-56.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:MAT.1553487

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161864 Nr: 1188-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MORAES DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1188-75.2016.811.0037 (Código 161864)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que estão pendentes de pagamento as 

notas fiscais nº 345, nº 346 e nº 349, referentes aos serviços prestados 

nos meses de julho a setembro de 2018.

Assim, determino o bloqueio do valor relativo ao custeio do Home Care, na 

modalidade internação domiciliar, na importância de R$ 27.532,98 (vinte e 

sete mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), com 

observância das notas fiscais apresentadas, conforme memorial 

descritivo:

NOTA FISCAL VALOR PERÍODO FLS.

Nº 345 R$ 9.924,68 01/07/2018 a 31/07/2018 358

 Nº 346 R$ 9.924,68 01/08/2018 a 31/08/2018 363

 Nº 349 R$ 7.683,62 01/09/2018 a 24/09/2018 368

 TOTAL R$ 27.532,98

 A transferência do numerário (pagamento) está autorizada mediante a 

apresentação das notas fiscais (Prov.02/2015-CGJ, artigo 10).

 Sem prejuízo, defiro o pedido de fl. 356. Proceda-se a intimação conforme 

solicitado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cutelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151947 Nr: 5244-88.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDAI, DÉBORA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA, 

DEBORA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111458 Nr: 1870-69.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELITA ALVES AMADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO-SEC DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO- SEDUC-MT SUP DE G. DE R HUMANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114368 Nr: 4782-39.2012.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER LOPES LAURENTINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR KRUMMENAUER - 

OAB:21906, ADEMILSON NAVARETTE LINHARES - DEFENSORIA 

PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora da 

expedição das requisições de pagamento e envio, pelos correios, à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, devendo acompanhar seu 

protocolo na respectiva instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118850 Nr: 1228-62.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE GIROLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora da 

expedição das requisições de pagamento e envio, pelos correios, à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, devendo acompanhar seu 

protocolo na respectiva instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119182 Nr: 1568-06.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE BIEDERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora da 

expedição das requisições de pagamento e envio, pelos correios, à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, devendo acompanhar seu 

protocolo na respectiva instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120777 Nr: 3266-47.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DA COSTA LEÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora da 

expedição das requisições de pagamento e envio, pelos correios, à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, devendo acompanhar seu 

protocolo na respectiva instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126074 Nr: 8637-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMIVANY LEANDRO DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora da 

expedição das requisições de pagamento e envio, pelos correios, à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, devendo acompanhar seu 

protocolo na respectiva instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156886 Nr: 7581-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO, RENATO CINTRA 

FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora da 

expedição das requisições de pagamento e envio, pelos correios, à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, devendo acompanhar seu 

protocolo na respectiva instituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112782 Nr: 3188-87.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a Advogada da parte 

requerente para apresentar dados bancários para confecção do Alvará 

Eletrônico, considerando que os dados constantes nos autos são de 

2016.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73694 Nr: 6016-27.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE MOVEIS 3 A LTDA - ME, 

ONORINA ARALDI, VALDIR ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 Processo nº: 6016-27.2010.811.0037 (Código 73694)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, em nome dos executados, através do Sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

registrados em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, expeça-se mandado de penhora e avaliação 
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dos automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006182-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA DOS SANTOS PONTES (EXECUTADO)

 

Diante da devolução da carta de citação, conforme id 16763083, intimo a 

parte exequente para manifestar, no prazo de cinco dias, acerca do atual 

endereço do executado. Primavera do Leste, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000484-45.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JORGE ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

MARIA MADALENA ZANATTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA NOEL FONTICIELLA BORTOLATTO (EXECUTADO)

 

Diante da certidão negativa de citação da executada, conforme id 

16437799, intimo a exequente para manifestação, no prazo de cinco dias. 

Primavera do Leste, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005735-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FERREIRA AMARAL (EXECUTADO)

 

Diante da certidão negativa id 16865121, intimo a parte exequente para 

manifestação, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 06 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005555-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LEMES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Diante da certidão negativa id 16498311, intimo a parte exequente para 

manifestação, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 06 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003619-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ECOCLIMAS COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA QUINTEIRO - ME (EXECUTADO)

 

Diante da devolução da carta de citação, conforme id 16763287, intimo a 

parte exequente para manifestação, no prazo de cinco dias. Primavera do 

Leste, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011998-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requererem o que entenderem de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012558-46.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA ZALTRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., Neide 

Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI VIEIRA TOBIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernando José Mastelaro OAB - MT8527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA E FUNILARIA PIANA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requererem o que entenderem de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003739-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA SALETE LAGNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requererem o que entenderem de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020039-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO RODRIGUES FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 06/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001479-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HOLANDA SA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001479-87.2018.8.11.0037 

Promovente: JOSE HOLANDA SA FILHO Promovido: VIVO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por JOSE HOLANDA SA FILHO em 

face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 23.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012557-61.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA CAROLINA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 06/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011543-08.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ANTONIO RIVA VIECILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Considerando a petição de 

cumprimento de sentença, impulsiono o feito para INTIMAR a advogada da 

parte executada, para, querendo, realize o pagamento voluntário do valor 

da condenação, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) (NCPC, 523 e § 1º). Primavera 

do Leste-MT., 06 de dezembro de 2018 Divanei Pereira da Silva Miranda 

Gestora Judicial

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212617 Nr: 5294-12.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEANTHONY SOZIO TRAMPRUSCH 

BATISTA, Cpf: 04280940150, Rg: 24601551, Filiação: Rosane Sozio 

Trampusch e Rosane Sozio Trampusch, data de nascimento: 29/09/1992, 

brasileiro(a), natural de Brasnorte-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 66-9999-3084. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O AGRESSOR das Medidas Protetivas a favor da 

VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR. Medidas Protetivas: 1, 

Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite de 500 mestros de distância; 2. Proibição do 

autor da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunição; 3. Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida;

Despacho/Decisão: Código 212617Vistos, etc.1. Certificado nos autos que 

o ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 24), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209578 Nr: 3938-79.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERALDO CALISTO DE SOUZA, Cpf: 

41208056115, Rg: 494.722, Filiação: João Umbelino de Souza e Maria 

Calieta de Jesus -. Documento, data de nascimento: 10/08/1965, 

brasileiro(a), natural de Engenho Caldas-MG, casado(a), lavrador, 

Telefone 92148570. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O AGRESSOR das Medidas Protetivas a favor da 

VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR. Medidas Protetivas: 1, 

Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite de 500 mestros de distância; 2. Proibição do 

autor da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunição; 3. Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida;

Despacho/Decisão: Código 209578Vistos, etc.1. Certificado nos autos que 
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o ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 28), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217531 Nr: 7602-21.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUILHERME JOSÉ CARLINI, Cpf: 

04225359158, Rg: 2095081-0, Filiação: Marilei Terezinha Carlini, data de 

nascimento: 13/02/1993, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

solteiro(a), estudante, montador auxiliar, Telefone 6699280698. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O AGRESSOR das Medidas Protetivas a favor da 

VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR. Medidas Protetivas: 1, 

Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite de 500 mestros de distância; 2. Proibição do 

autor da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunição; 3. Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida;

Despacho/Decisão: Código 217531Vistos, etc.1. Certificado nos autos que 

o ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 16), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211868 Nr: 4918-26.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGAMENON DOS SANTOS, Filiação: 

Maria Tereza e Francisco de Assis dos Santos, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Código 211868Vistos, etc.1. Certificado nos autos que 

o ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 21), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Finalidade: INTIMAR O AGRESSOR das Medidas Protetivas a favor da 

VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR. Medidas Protetivas: 1, 

Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite de 500 mestros de distância; 2. Proibição do 

autor da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunição; 3. Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida;

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216980 Nr: 7396-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILENA ALVES DE OLIVEIRA, Filiação: 

Adilso Soaares de Oliveira e Geneci de Jesus Alves, data de nascimento: 

24/06/1998, brasileiro(a), natural de Priamvera do Leste-MT, solteiro(a), do 

lar, Telefone 996089015. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O AGRESSOR das Medidas Protetivas a favor da 

VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR. Medidas Protetivas: 1, 

Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite de 500 mestros de distância; 2. Proibição do 

autor da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunição; 3. Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida;

Despacho/Decisão: Código 216980Vistos, etc.1. Certificado nos autos que 

o ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 17), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217282 Nr: 7511-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ DE SOUZA VIEIRA, Cpf: 

03279773377, Rg: 030211172005-9, Filiação: Maria do Socorro de Souza 

Araujo e Pompeu Vieira Neto, data de nascimento: 15/07/1986, 

brasileiro(a), natural de Lago da Pedra-MA, convivente, pedreiro, Telefone 

66 99663-8870. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O AGRESSOR das Medidas Protetivas a favor da 

VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR. Medidas Protetivas: 1, 

Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite de 500 mestros de distância; 2. Proibição do 

autor da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunição; 3. Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida; 4. Separação de corpos;
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Despacho/Decisão: Código 217282Vistos, etc.1. Certificado nos autos que 

o ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 15), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206209 Nr: 2326-09.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSALVO JORGE SILVA, Cpf: 

56260369115, Rg: 1765094-1, Filiação: Lindaura Jorge Silva e Elizio 

Januario, data de nascimento: 09/08/1974, brasileiro(a), natural de 

Palmeiras-MS, separado(a) judicialmente, pedreiro, Telefone 

066-96777693. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O AGRESSOR das Medidas Protetivas a favor da 

VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR. Medidas Protetivas: 1 - 

Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - 

Proibição do autor da violência de manter contato com a ofendida, seus 

familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - 

Proibição do autor da violência de frequentar o local onde a ofendida 

reside, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Código 206209Vistos, etc.1.Acolho o pedido 

ministerial, encaminhem-se a vítima a atendimento cardiológico, bem como 

ao CRAS Ivone Agne para tratamento psicológico.2. Prosseguindo, 

certificado nos autos que o ofensor não fora encontrado para ser intimado 

(cf. 23), determino seja expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, 

para intimação do ofensor acerca da decisão que concedeu medidas 

protetivas à vítima.3.Decorrido o prazo editalício, vista ao MP.4. Após, 

tornem conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 29 de 

novembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190491 Nr: 4071-58.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO LAURENTINO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAMIÃO LAURENTINO CAVALCANTE, 

Filiação: José Paulino Cavalcante e Maria Laurentino Cavalcante, data de 

nascimento: 09/06/1967, brasileiro(a), natural de Barra-CE, casado(a), 

trabalhador braçal, serv gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Damião Laurentino 

Cavalcanti, incorreu na sanção do artigo 147 do Código Penal, pelo que 

oferece o Ministéio Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente 

signatária, a presente denuncia.

Despacho: Código 190491Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de DAMIÃO LAURENTINO 

CAVALCANTE, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182460 Nr: 133-55.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO SOARES DOS SANTOS, Cpf: 

02723825159, Rg: 1689324-7, Filiação: Circe Soares de Oliveira Santos e 

Roberto Ribeiro dos Santos, data de nascimento: 01/11/1984, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pintor, Telefone 66-99673-3243. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Francisco Soares dos 

Santos, incorreu na sanção do artigo 147 do Código Penal, pelo que 

oferece o Minstério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente 

signatária, a presente denúncia.

Despacho: Código 182460Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de FRANCISCO SOARES 

DOS SANTOS, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 
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digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206762 Nr: 2596-33.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO SOARES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONILDO SOARES DA ROCHA, Filiação: 

Maria Helena Soares de França e Antônio Martins Soares da Rocha, data 

de nascimento: 12/06/1977, brasileiro(a), natural de Bom Jesus-PI, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Ronildo Soares da Rocha 

incorreu na sanção do artigo 147 do Código Penal, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúnica, requerendo seja mesmo citado.

Despacho: Código 206762Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de RONILDO SOARES DA 

ROCHA, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205590 Nr: 2078-43.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLO CARDOSO ZUKOVISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLO CARDOSO ZUKOVISKI, Rg: 

22813802, Filiação: Rosimeire Souza Cardoso e Vanderlei Vasman 

Zukoviski, data de nascimento: 11/11/1994, brasileiro(a), natural de 

Primavera do Leste-MT, solteiro(a), serviços gerais, autônomo, Telefone 

66-99609-0374. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o MInstério Público de Mato Grosso 

denuncia Marlo Cardoso Zukiviski, como incurso nas penas do artigo 155, 

§ 4°, inciso I e II, do Código Penal, requerendo seja recebida e instaurada a 

competente Ação Penal.

Despacho: Código 2055901. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Marlo Cardoso Zukoviski, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120341 Nr: 2819-59.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO LEITE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMILDO LEITE MORENO, Rg: 12129216, 

Filiação: Valter Moreno Mendonça e Raimunda Silva Leite Moreno, data de 

nascimento: 07/07/1969, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

convivente, serviços gerais, trabalhador braçal, Telefone 66-3407-1749. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar o 

réu ROMILDO LEITE MORENO, devidamente qualificado nos autos, às 

penas dos artigos 155, caput, e 155, §4º, incisos I, c/c art. 14, inciso II, 

todos do Código Penal.Do crime previsto no artigo 155, caput, do Código 

Penal – FATO 1 A pena prevista para este crime é de 1 a 4 anos de 

reclusão e multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, inexistem motivos 

para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo a pena base em 1 

ano de reclusão.Agravo-a em 6 meses, em decorrência da causa prevista 

no art. 61, I do CP, vez que o réu é reincidente (EP 181999 – Barra do 

Garça/MT).Assim, perfaz-se o total de 1 ano e 6 meses de reclusão, pena 

esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias 

capazes de modificá-la.Do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, c/c 

art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – FATO 2.A pena prevista para 

este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo-a em 2 anos de reclusão.Agravo-a em 

6 meses, em decorrência da causa prevista no art. 61, I do CP, vez que o 

réu é reincidente (EP 181999 – Barra do Garça/MT).Considerando que o 

acusado percorreu todo o iter criminis para a prática do furto, não 

conseguindo levar os pertences da vítima por circunstâncias alheias a sua 

vontade, vez que foi surpreendido por policiais no momento em que 

tentava subtrair o capacete da vítima Elton Baraldi, diminuo a pena em dois 

terços, em decorrência da tentativa (art. 14, II do CP).Assim, perfaz-se o 

total de 10 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva, ante a 

ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.Da pena 

total.Considerando que os crimes ao norte foram cometidos na forma do 

art. 71 do CP, aumento a pena mais grave, qual seja, 1 ano e 6 meses de 

reclusão em um sexto, porquanto restou devidamente comprovado o 

cometimento do delito de furto por duas vezes.Assim, perfaz-se o total de 
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1 ano e 9 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva, ante a 

ausência de outras circunstâncias capazes de modifica-la.Nos termos do 

que dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal, fixo o regime semiaberto 

para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, vez que o 

acusado é reincidente, o que recomenda que este seja o regime mais 

apropriado para cumprimento inicial de sua pena. Deixo de substituir a 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ante o que 

dispõe o art. 44, II, do Código Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209727 Nr: 4009-81.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEYSON BONAFE GHISLENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEYSON BONAFE GHISLENI, Cpf: 

03903635103, Rg: 11708425, Filiação: Jefferson Ghisleni e Lucimar 

Bonafe Ghisleni Documento, data de nascimento: 13/11/1991, brasileiro(a), 

natural de Primavera do Leste-SC, solteiro(a), serviços gerais, técnico em 

som e acessó, Telefone 66-9 9646-65779. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o 

Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de Geyson Bonafe 

Ghisleni, como incurso nas sanções do artigo 14, "caput", da Lei 

10.826/03.

Despacho: Código 2097271. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Geyson Bonafe Ghisleni, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202929 Nr: 724-80.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNNO DEVLIN CONTI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cesar Carvalho 

Frutuoso - OAB:OAB-MT 15.375

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, resposta a acusação.

Primavera do Leste-MT, 04 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116460 Nr: 7106-02.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROGÉRIO CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINEI CRISTINA SOUSA 

SILVA - OAB:OAB/MT 15787-O

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

CERTIFICO, que o advogado devidamente intimado, deixou escoar o prazo 

e não apresentou memoriais escritos.

Primavera do Leste-MT, 04 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205849 Nr: 2174-58.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUTON CAPISTRANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEUTON CAPISTRANO DE OLIVEIRA, 

Filiação: Francisca Capistrano de Oliveira e Manoel Belarmino de Oliveira, 

data de nascimento: 17/02/1993, brasileiro(a), natural de Camuci-CE, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

denuncia Cleuton Capistrano de Oliveira, como incurso na pena do artigo 

180, "caput" do Código Penal, requerendo seja recebida e instaurada a 

competente Ação Penal.

Despacho: Código 2058491. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Cleuton Capistrano de Oliveira, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209651 Nr: 3983-83.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA RIBEIRO MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAMILA RIBEIRO MARINS, Cpf: 

06444251990, Rg: 88055055, Filiação: Misael Ribeiro Marins e Suzi da 

Silva Marins, data de nascimento: 07/08/1985, brasileiro(a), natural de 

Campo Mourão-PR, convivente, comerciante, Telefone 44.9864.3090. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

denuncia Camila Riberiro Marins, como incursa nas penas do artigo 155, 

caput, do Código Penal, requerendo seja recebida e autuada a competente 

Ação Penal.

Despacho: Código 2096511. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se a acusada Camila Ribeiro Marins, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, a acusada 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213407 Nr: 5699-48.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMI DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEMI DE ALMEIDA FERREIRA, Cpf: 

01910702110, Rg: 1879760-1, Filiação: Atilino Ferreira de Souza e Gidalva 

de Almeida Barros, data de nascimento: 10/10/1981, brasileiro(a), natural 

de Barra do Garças-MT, convivente, serviços gerais, vigia noturno, 

ajudante, Telefone 3488-1060. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

denuncia Valdemi de Almeida Ferreira, como incurso nas penas do artigo 

155, caput c/c artigo 129, caput, ambos do Código Penal, requerendo seja 

recebida e instaurada a competente Ação Penal.

Despacho: Código 2134071. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Valdemi de Almeida Ferreira, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205591 Nr: 2079-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECSANDRO ALENCAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALECSANDRO ALENCAR DE OLIVEIRA, 

Cpf: 03552812954, Rg: 10136726-6, Filiação: Joaquim de Oliveira e Maria 

de Alencar Oliveira, data de nascimento: 28/07/1980, brasileiro(a), natural 

de Guarulhos-SP, casado(a), chapeiro, Telefone 9682-2977. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Minstério Público de Mato Grosso 

denuncia Alecsandro Alencar de Oliveira, como incurso nas penas do 

artigo 155, "caput" c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, 

requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação Penal.

Despacho: Código 2055911. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Alecsandro Alencar de Oliveira, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213408 Nr: 5700-33.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CRISTHIAN NUNES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENAN CRISTHIAN NUNES GUIMARÃES, 

Cpf: 05131284171, Rg: 2106107, Filiação: Adriana Cristina Nunes e 

Reginaldo de Souza Guimaraes, data de nascimento: 18/07/1994, 

brasileiro(a), natural de Pereira Barreto-SP, casado(a), ajudante de 

laboratorio. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto isso, o Minstério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Renan Cristhian Nunes Guimarães como incurso no 

artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41, com observância da Lei 11.340/2006, 

devendo ser citado e processado.

Despacho: Código 2134081. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Renan Cristhian Nunes Guimarães, por edital, 

com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208333 Nr: 3364-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCREIDE SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDCREIDE SILVA RIBEIRO, Cpf: 

01375986104, Rg: 884862, Filiação: Maria Batista da Silva e Benedito 

Maciel Ribeiro, data de nascimento: 25/12/1984, brasileiro(a), natural de 

Santa Terezinha-MT, solteiro(a), manutenção na neo via engenharia, 

Telefone 66996493691. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto isso, o Ministério Público de Estado de Mato 

Grosso denuncia Edcreide Silvia Ribeiro, como incurso no artigo 129 ,§ 9°, 

do Código Penal, com a observância da Lei Federal 11.340/2006, devendo 

ser citado e processado.

Despacho: Código 2083331. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Edcreide Silva Ribeiro, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209835 Nr: 4071-24.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUS DOS SANTOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLUS DOS SANTOS FERNANDES, 

Cpf: 82839603187, Rg: 3292569, Filiação: Maria de Lourdes Braga e 

Antonio Fernandes Braga, data de nascimento: 07/03/1976, brasileiro(a), 

natural de Goiania-GO, solteiro(a), vendedor. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo que mais consta no caderno informativo, o 

Ministério Público oferece DENÚNCIA em desvafor de Marlus dos Santos 

Fernandes, como incurso nas sanções do artigo 306 e artigo 298, III, 

ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Código 2098351. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Marlus dos Santos Fernandes, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154280 Nr: 6368-09.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA APARECIDA DA SILVA, Rg: 

000877046, Filiação: Divina Esteves de Oliveira e Artur Coelho da Silva, 

data de nascimento: 17/03/1970, brasileiro(a), natural de Maria Helena-PR, 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 
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resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

denuncia Maria Aparecida da Silva, como incursa nas penas do artigo 163, 

parágrafo único, iniciso I e II, c/c artigo 307, ambos do Código Penal, 

requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação Penal.

Despacho: Código 1542801. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se a acusada Maria Aparecida da Silva, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, a 

acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133775 Nr: 5828-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONI LUIZ BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para manifestar, vez que o beneficiário cumpriu 

o benefício.

Primavera do Leste, 4 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210729 Nr: 4428-04.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DA CONCEIÇÃO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REINALDO DA CONCEIÇÃO MELO, Cpf: 

03856845330, Rg: 031427282006-5, Filiação: Domingas Melo Santiago, 

data de nascimento: 25/11/1987, brasileiro(a), natural de Palmeirandia-MA, 

convivente, armador, Telefone 66-996471589. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Reinaldo da Conceição Melo como incurso no artigo 129, 

§ 9° c/c artigo 61, II, alínea "a", ambos do Código Penal, com observância 

da Lei 11.340/06, devendo ser citado e processado.

Despacho: Código 2107291. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Reinaldo da Conceição Melo, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186975 Nr: 2476-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO IZAIAS DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 04 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190338 Nr: 3994-49.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROBERTO LOPES, Cpf: 

03093755174, Rg: 001282047, Filiação: Solange Morais Lopes -. 

Documento, data de nascimento: 04/09/1994, brasileiro(a), natural de 

Sanga Puitã-MS, convivente, servente de pedreiro/ op maquinas, Telefone 

66-96932593. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Paulo Roberto Lopes como incurso nos artigos 147 e 

129, § 9° c/c artigo 61, II, alíneas "a" e "f", todos do Código Penal, com 

observância da Lei 11.340/2006, devendo ser citado e processado.

Despacho: Código 1903381. Defiro o pedido contido na cota ministerial de 

fl. 45.2. Cite-se o acusado Paulo Roberto Lopes, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 
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oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212373 Nr: 5168-59.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA TAVARES - 

OAB:MT/ 20490

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

CERTIFICO, que o advogado devidamente intimado, deixou escoar o prazo 

e não se manifestou sobre o cálculo de f.52.

Primavera do Leste-MT, 04 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212552 Nr: 5272-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA TAVEIRA, CLEBER PEDRO LIMA 

DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, ELIANE SIANO DA 

SILVA, ANDERSON COUTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diandra Aparecida 

Fernandes Figueiredo - OAB:OAB-MT 25379-O, LIDIANE SILVA 

RODRIGUES SOUSA - OAB:20088/O, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16191, 

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JÚNIOR - OAB:9556

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para manifestar sobre o aditamento à denúncia 

no prazo de 05 dias.

Primavera do Leste, 5 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158080 Nr: 8144-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA, 

FERNANDO LUIZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIO Quadros Jose Roldao 

- OAB:107099, MELQUISEDEC JOSE ROLDÃO - OAB:92219

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, resposta a acusação.

Primavera do Leste-MT, 05 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191109 Nr: 4343-52.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA, JOÃO 

FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 05 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128316 Nr: 9579-24.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - 

OAB:MT/20.067

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 05 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158080 Nr: 8144-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA, 

FERNANDO LUIZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIO Quadros Jose Roldao 

- OAB:107099, MELQUISEDEC JOSE ROLDÃO - OAB:92219

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, resposta a acusação.

Primavera do Leste-MT, 05 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 166721 Nr: 3555-72.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA OLIVEIRA FREITAS - 

OAB:22086/O, CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - OAB:19169-O/MT

 Assim, mantenho a decisão que recebeu a denúncia à fl. 510 e rejeito a 

preliminar suscitada pela defesa do acusado Antonio Zeferino da Silva 

Neto às fls. 383/384.Desde já, designo audiência de instrução e 

julgamento, para 16/04/2019 às 16:30 horas.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 4 de dezembro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214375 Nr: 6140-29.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BUENO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO STEFANO 

MAZZUTTI - OAB:16.003

 Autos código 214375

Considerando que a ação penal cabível na hipótese da contravenção de 

vias de fato praticada contra a mulher no ambiente doméstico ou familiar é 

pública incondicionada, não há que se falar em representação da 

ofendida, tampouco em audiência de justificação descrita no artigo 16 da 

Lei 11.340/06.

Assim, cancelo a audiência aprazada para a presente data e desde já, 

não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do CPP, 

recebo a denúncia em desfavor de VANDERLEI BUENO DE OLIVEIRA, 

dando-o como incurso nos artigos nela mencionados.

Outrossim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 01.04.2019 às 16:30 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 03 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207118 Nr: 2786-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, 

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:19169-O/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Diante da informação supra, designo o dia 10/12/2018, às 17:00 horas 

para a oitiva da testemunha ausente.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 109958 Nr: 277-05.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ação Penal Código 109958

Vistos em correição.

Defiro o pedido ministerial retro.

Em caso de localização do réu e sua intimação pessoal, devolva-se ao 

Juizado Especial para prosseguimento da ação, nos moldes da lei 

específica.

Em caso negativo, dê-se vista ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 05 de maio de 2016.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191045 Nr: 4314-02.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISON JOÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para 

condenar o acusado ERISON JOÃO GOMES, nas sanções dos artigos 

arts. 147 e 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 

11.340/2006. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147 DO CPAtento ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para 

exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 1 mês de detenção, 

ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modifica-la.DO 

DELITO PREVISTO NO ARTIGO 129, § 9º DO CPO delito previsto no art. 

129, § 9º do CP possui pena de detenção, de 3 meses a 3 anos.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para 

exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 3 meses 

de detenção, ante ausência de outras circunstâncias capazes de 

modificá-la.DA PENA TOTALConsiderando que foram cometidos dois 

crimes pelo acusado, suas penas devem ser somadas, nos termos do art. 

69 do CP, de modo que a condenação perfaz 4 meses de detenção, a qual 

torno definitiva, ante ausência de outras circunstâncias capazes de 

modificá-laFixo o regime aberto para início do cumprimento da pena 

privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do 

CP.Deixo de condenar o réu no pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser pobre na forma da Lei.Em razão da incompatibilidade 

da segregação cautelar, com o regime prisional imposto, expeça-se alvará 

de soltura em favor do réu.P. R. I. C.Transitada em julgado, expeçam-se as 

comunicações necessárias e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 18 de outubro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 132448 Nr: 4756-70.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar JOÃO 

BOSCO DA CRUZ, devidamente qualificado nos autos, às penas do art. 

302, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro.Passo à dosimetria da pena. 

A pena prevista para o crime acima é de detenção, de 2 a 4 anos, e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 2 anos de detenção, pena esta que 

torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias capazes de 
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modifica-la.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, presentes os requisitos do art. 

44, e §§, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade ou a 

entidades públicas, cumprida na forma do art. 46 do mesmo diploma legal, 

e prestação pecuniária no valor de cinco salários mínimos, que deverão 

ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções 

Penais.Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão de sua habilitação para 

dirigir veículos pelo prazo de 01 ano, a qual deverá ser entregue em juízo 

no prazo 48 horas, após o trânsito em julgado desta decisão, com 

fundamento no art. 293 do CTB.P. R. I. C.Transitada em julgado, 

expeçam-se as comunicações pertinentes e a guia de execução penal, e 

se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 11 

de outubro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 172193 Nr: 6387-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO, WELLINGTON ROSA CAMPOS, 

LUAN SABADINI, EDERSON CAUE DE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:19169-O/MT, GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA - 

OAB:19165/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 516 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

5/11, em todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 02/04/2019 às 13h00min.Citem-se e se intimem 

pessoalmente os acusados.Intimem-se o Ministério Público, os advogados 

as testemunhas de acusação e de defesa.Cumpra-se.Primavera do 

Leste,.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 168909 Nr: 4698-96.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CLEITON GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Autos código 168909

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de revogação da decisão que determinou a 

suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do 

procedimento para obtenção de sua carteira nacional de habilitação 

formulada pelo acusado FERNANDO CLEITON GOMES DE OLIVEIRA (fls. 

47/49).

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 43 foi decretada 

em razão de não ter sido localizado para citação pessoal, e mesmo após 

citação por edital não ter apresentado defesa prévia.

 No entanto, o fundamento utilizado para decretação da suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, não mais subsiste, uma 

vez que o acusado carreou aos autos resposta à acusação, bem como 

endereço residencial (fls. 47/48).

Ante o exposto, revogo a decisão de fl. 43, bem como os efeitos da 

suspensão do processo, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores 

termos.

Sem prejuízo, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 16/04/2019 às 14h30min, onde serão ouvidos 

o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Oficie-se ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, a fim de que seja feita a 

retirada da restrição determinada à fl. 43 no cadastro do acusado, no 

prazo de 48 horas.

 Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 100/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Michele Oliva Zoldan, matrícula 32638, 

Gestora Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível, encontra-se de atestado 

médico nos dias 05 e 0 6 e usufruirá compensatória no dia 07/12/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Danila Trinade Jeppez Albanez Garcia 

(matrícula 21265) – Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível, nos dias 05, 06 e 07/12/2018, 

durante o afastamento da titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 100/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Michele Oliva Zoldan, matrícula 32638, 

Gestora Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível, encontra-se de atestado 

médico nos dias 05 e 0 6 e usufruirá compensatória no dia 07/12/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Danila Trinade Jeppez Albanez Garcia 

(matrícula 21265) – Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível, nos dias 05, 06 e 07/12/2018, 

durante o afastamento da titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149942 Nr: 4100-36.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON NICOLETTI - ESPOLIO, KATIA GISELE 

DE OLIVEIRA LANGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de intimação da parte requerida, acessando o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

Serviços na barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 40955 Nr: 3773-09.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA, DAVI 

KOEHLER, ODAIR TIRITAN, LUCIANA DAS MERCES KOEHLER, CLAUDIA 

SOZIN TIRITAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENIA AGRO CIÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY RIBEIRO - 

OAB:12010-G/RJ

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EMBARGANTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o valor dos 

honorários periciais, fixados pelo(a) Senhor(a) Perito(a) no montante de 

R$ 6.360,00 (seis mil trezentos e sessenta reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 172003 Nr: 4580-77.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Autos n. 4580-77.2017.811.0040 – Código: 172003.

 Vistos etc.

 Previamente ao saneamento do feito, em observância ao disposto no §3º, 

art. 3º, do Código de Processo Civil, visando a composição amigável entre 

as partes, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de 

conciliação, a qual DESIGNO para o dia 07 de Abril de 2019, às 09h00min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 04 de Dezembro de 2019.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132521 Nr: 6624-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 Autos n. 6624-40.2015.811.0040 – Código: 132521.

 Vistos etc.

 HOMOLOGO a desistência do arresto com relação aos imóveis objetos 

das matrículas n. 8.396 e 38.397.

 No mais, previamente a análise do pedido de penhora, INTIME-SE o 

exequente para que traga aos autos as matrículas atualizadas (n. 38.417 

e 38.418), assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 04 de Dezembro de 2019.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59353 Nr: 2651-53.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Autos n. 2651-53.2010.8.11.0040 Código: 59353

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de penhora de fls. 103-105, sendo assim, EXPEÇA-SE 

mandado de avaliação e intimação, inclusive da penhora levada a efeito, 

nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC, bem como de REMOÇÃO, 

ficando o exequente como depositário.

 Havendo manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 04 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 36741 Nr: 5818-20.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MARILDE DENTI, ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ CENTENARO - 

OAB:8.141/B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:8188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Autos n. 5818-20.2006.8.11.0040 Código: 36741

 Vistos etc.

Ante a discordância do executado às fls. 384-387 acerca do valor da 

avaliação realizada pelo Oficial de Justiça quando do cumprimento da 

penhora na Comarca de Tapurah, OFICIE-SE ao juízo deprecante 

remetendo cópia da petição apresentada, bem como dos documentos que 

a acompanham, para que o mesmo aprecie tal matéria.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 04 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105729 Nr: 8817-96.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE MORAES, CICERA JANUARIA DE 

ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR SELINGER -ESPÓLIO, 

ALEXANDRE SELINGER, WALDECY MARINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, LUANA LISBOA ROSA - OAB:OAB/MT 16.301/0, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538, 

DANIEL RADINS - OAB:8538-a, ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - 

OAB:16344, ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 Autos n. 8817-96.2013.811.0040 – Código Apolo: 105729.

 Vistos etc.

DEFIRO a cota ministerial de fl. 228.

 Desta feita, ante a ausência do Sr. Francisco Pereira dos Santos, o qual, 

mesmo intimado, deixou de comparecer a audiência anteriormente 

realizada, REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de Abril de 2019, às 

16h30min, ocasião em que será ouvido, bem como as demais testemunhas 

arroladas.

 Por conseguinte, determino a expedição de mandado de condução 

coercitiva do mesmo, o qual deverá ser apresentado na data aprazada.

 INTIMEM-SE.
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 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 04 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140577 Nr: 10896-77.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Poli Rayel Filho - 

OAB:153299/SP, SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - OAB:146105

 Autos n. 10896-77.2015.811.0040 – Código: 140577.

 Vistos etc.

 Ante a inércia da parte requerida no tocante ao preparo da missiva a ser 

expedida, conforme certidão de fl. 154, resta preclusa a oitiva da 

testemunha Murivan Lafaete Johanns, razão pela qual declaro encerrada 

a instrução do feito.

 Desta feita, INTIMEM-SE as partes para apresentação de memoriais, em 

consonância com a determinação exarada à fl. 135.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 04 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148706 Nr: 3440-42.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME, CLÉSIO DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAS GERSON RIBEIRO 

LEAL - OAB:24888/O

 Autos n3440-42.2016.8.11.0040 Código: 148706

 Vistos etc.

INTIME-SE o executado conforme requerido às fls. 210-211.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 04 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99961 Nr: 2661-92.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZONICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CÉSAR MELO FARIA - 

OAB:6.474/MT, JOÃO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933, 

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - OAB:15620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA VAZ GUIMARÃES 

RAPOSO DE MEDEIROS - OAB:SP 138.429, CARLA DALLA VECHIA 

BIGOLIN - OAB:14261-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A, OLIVER 

FONTANA - OAB:153.715, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B, SILVIA TORRES BELLO - OAB:136.250/SP

 Assim, EXTRAIAM-SE as certidões competentes que deverão ser 

entregues a exequente para fins de habilitação de crédito junto ao Juízo 

competente. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Às providências.Sorriso/MT., 03 de Dezembro de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 198484 Nr: 8762-72.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA, YAMAHA 

MOTOR DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO MITUO TSUTSUI - 

OAB:93982/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8762-72.2018.811.0040 Código Apolo: 198484

 Vistos etc.

 Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não juntou comprovante de pagamento das 

custas processuais.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para atender o acima 

determinado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145661 Nr: 1791-42.2016.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDSL, OBBL, AWWL, EEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1791-42.2016.811.0040 – Código: 145661.

 Vistos etc.

 Relativamente à manifestação da União (fl. 176 e ss.), bem como da 

Fazenda Pública Estadual (fls. 196/197), INTIME-SE a inventariante para se 

manifestar, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 No tocante a prestação de contas de fls. 161/164, COLHA-SE o parecer 

ministerial.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 04 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112749 Nr: 4574-75.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CLECIO BIONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSÉ DOS 

SANTOS - OAB:17.597/MT

 Autos nº 4574-75.2014.811.0040 Código: 112749

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo Ministério Público 

Estadual em face de Moacir Clecio Biondo, já qualificados na exordial.
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 Entre ato e outro, o MPE pugnou às fls. 141-145 pela declinação de 

competência do presente feito à Justiça Federal da Comarca de Sinop, em 

razão da localização do dano ambiental se dar em área pertencente 

aquele município, a qual fora destinada ao INCRA (autarquia federal) para 

atender medidas públicas de reforma agrária.

 É o relatório. Decido.

Pois bem, analisando os documentos constantes às fls. 111-120, constato 

que as alegações aventadas pelo Parquet possuem respaldo, sendo certo 

que a competência para julgamento do feito é da Justiça Federal.

Resta cristalizada no enunciado da Súmula nº 150/STJ a orientação de 

que a Justiça Federal é competente para verificar a existência de eventual 

interesse jurídico no processo em que a União é parte, nos seguintes 

termos:

"COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE 

INTERESSE JURÍDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA 

UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.".

Ademais, a Constituição Federal assim determina:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

É evidente, portanto, que a competência para processar e julgar a 

demanda, prevista pela Constituição Federal, é da Justiça Federal.

Sendo assim, com suporte no acima exposto, reconheço a incompetência 

deste juízo, e DECLINO a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação e determino a remessa deste 

processo, para a Sede da Justiça Federal de Sinop/MT.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 04 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 5785 Nr: 1294-24.1999.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVIR TADEU ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LEAL SZCZEPANSKI 

JUNIOR - OAB:10.809-A, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8.350/MT, 

GERVASIO FERNANDES CUNHA FILHO - OAB:7.005-A, HERMES 

FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:13849

 Autos n. 1294-24.1999.811.0040 – Código: 5785.

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a concordância da parte exequente (fl. 442/443), bem 

como a inércia da parte executada, conforme certidão de fl. 444, 

HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 413 e ss.

 Ademais, ante a homologação do laudo pericial DEFIRO a liberação da 

totalidade dos honorários periciais. EXPEÇA-SE, o competente alvará de 

liberação.

 Por fim, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 04 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83000 Nr: 1954-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS 

PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTILHO - 

OAB:13.843-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:12473-A, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - OAB:198040/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT

 Autos n. 1954-95.2011.811.0040 – Código: 83000.

 Vistos etc.

 CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida à fl. 197, intimando-se a 

banca de Advogados do exequente para manifestar-se acerca do 

requerimento de fl. 169 e ss.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 04 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194607 Nr: 6640-86.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ FRANCK SCHLINDWEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de mais, CITAR o 

embargado para, querendo, no prazo legal, contestar a ação, não 

havendo RESPOSTA, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados na peça vestibular, salvo em relação a direitos indisponíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57988 Nr: 1598-37.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI SONIA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA KRONBAUER BORDIN, 

FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA - 

OAB:16.886/MT, LUCIANA ALCÂNTARA - OAB:5.276, MATHIS HALEY 

PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:26346/SP, 

MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THOMAS GERSON 

RIBEIRO LEAL, para devolução dos autos nº 1598-37.2010.811.0040, 

Protocolo 57988, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 11762 Nr: 918-67.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FÁVERO VINISKI, MARIA INÊS MACHADO 

VINISKI, NEWTON ACUNHA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA KARPES DE JESUS, DOMINGOS DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5.489-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT
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 É O BREVE RELATO. DECIDO.Pois bem. Sobre o instituto em pauta, o 

Código de Processo Civil estabelece que:Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.In casu, entendo que razão 

assiste aos embargados, haja vista que somente com o trânsito em julgado 

da decisão que, na fase de liquidação, homologou o trabalho técnico que 

apurou o valor das benfeitorias, tornando-o incontroverso.Nesse sentido, 

o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Cumprimento de sentença - Indenização por benfeitorias - Juros de mora - 

Cabimento, ainda que haja omissão no título judicial - Verba acessória que 

deve incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que, em fase de 

liquidação, homologou o laudo pericial - Inteligência da Súmula nº 254 do 

Supremo Tribunal Federal e do art. 407 do Código Civil - Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( A g r a v o  d e  i n s t r u m e n t o  n º 

2064650-95.2018.8.26.0000)Pelo exposto, RECEBO e ACOLHO os 

embargos de declaração apresentados, a fim de que passe a constar na 

decisão de fls. 645/647 que os juros moratórios são devidos a partir do 

trânsito em julgado da decisão que homologou o laudo pericial, 

MANTENDO-SE, no mais, o decisum.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Sorriso/MT, 03 de Dezembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 2883-60.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR TRICHES, MARIA IZABEL 

STAHLSCHMIDT TRICHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882, ARIANE KERLEN 

BORGES - OAB:349.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098-MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes 

CREDORA e DEVEDORA de que foi designado o dia 14 DE DEZEMBRO DE 

2018, às 09h horas, com saída do Edifício do Forum da Comarca de 

Sorriso, para a realização da perícia, devendo a parte responsável 

providenciar total acesso do perito e de sua equipe ao imóvel objeto da 

perícia.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001659-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIVAL VAGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NALDO SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS 

INCERTOS OU DESCONHECIDOS Prazo do Edital: 45 (QUARENTA E CINCO) 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ADALTO QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1001659-65.2016.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: FRANCIVAL VAGE DA SILVA Endereço: Nova 

Mutum, 115, Novos Campos, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: 

ELIZABETE SANTOS DA SILVA Endereço: Rua Nova Mutum, 115, Novos 

Campos, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ANTONIO NALDO SANTOS DA SILVA Endereço: Rua Nova Mutum, 115, 

Novos Campos, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: 

CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da 

ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de pedido de INVENTÁRIO NEGATIVO, 

proposto por FRANCIVAL VAGE DA SILVA, brasileiro, casado, portador 

da Identidade n° 1454156 SSP/MA, inscrito no CPF sob n° 424.607.353-91, 

residente e domiciliado na Rua Nova Mutum n°115, Bairro Novos Campos, 

CEP: 78.890-000, na cidade de Sorriso-MT, e ELIZABETE SANTOS DA 

SILVA, brasileira, casada, portadora da Identidade n° 12503701999-9, 

inscrita no CPF sob n° 008.868.961-18, residente e domiciliada na Rua 

Nova Mutum n°115, Bairro Novos Campos, CEP: 78.890-000, na cidade de 

Sorriso - MT, em razão do falecimento de ANTÔNIO NALDO SANTOS DA 

SILVA, RG sob n.º 2450009-7 SSP/MT, CPF n.º 053.191.261-23, na data 

de 15 de junho de 2010. O de cujus não deixou bens, apenas direitos 

trabalhistas da empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

PARA O LAR EIRELI - EPP, bem como verbas a sacar do FGTS (Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço). Por fim, dentre os pedidos requer: o 

deferimento do pedido; nomeando-se o genitor Francival Vage da Silva 

como inventariante; a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; e a 

homologação por sentença do termo da presente. DECISÃO/DESPACHO: 

“Vistos, etc. Defiro a abertura do inventário. Nomeio o requerente 

FRANCIVAL VAGE DA SILVA como inventariante, que deverá ser intimado 

da nomeação, para prestar, dentro de cinco (05) dias, o compromisso de 

bem e fielmente desempenhar o encargo (art. 617, parágrafo único, 

NCPC). CITEM-SE, após, os herdeiros e os interessados 

não-representados, se for o caso, e INTIMEM-SE o Ministério Público e a 

Fazenda Pública (NCPC, artigo 626), manifestando-se ela sobre os 

valores, podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 

(quinze) dias (NCPC, artigo 629) ou atribuir valores, que poderão ser 

aceitos pelos interessados (NCPC, artigo 634), manifestando-se 

expressamente.Havendo concordância, quanto às primeiras declarações 

e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (NCPC, 

artigo 628 e parágrafos) e digam as partes, em 15 (quinze) dias (NCPC, 

artigo 637). Se concordes, ao cálculo e digam em cinco (05) dias (NCPC, 

artigo 638). DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

podendo ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências." E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MICHELLE TOSCANO DE 

BRITO MARQUES, digitei. SORRISO, 6 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003907-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID RICARDO TAVARES GATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS CANHETE ANTUNES OAB - MS11331 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003907-33.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DEYVID RICARDO TAVARES GATTI RÉU: AMAZONIA MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS LTDA Vistos etc. Inicialmente, com fundamento no artigo 

370 do CPC, em atenção ao princípio da busca da verdade material, 

determino a oitiva de Luiz Cordeiro, na qualidade de testemunha referida, 

devendo ser intimado no endereço da empresa ré, conforme indicado na 

petição inicial. Para tanto, DESIGNO audiência de continuação para o dia 

27 de março de 2019, às 16h:00min. Outrossim, DETERMINO à parte autora 

que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, os extratos de ligações de 

telefônicas dos números do autor (67 – 99870 2109) e de Dulcimar 

Antônio Gatti (67 – 99838 7996), pai do reclamante, no que tange aos 

meses de janeiro e fevereiro de 2017. Ainda, DETERMINO seja OFICIADO à 

empresa de telefonia Vivo S/A a fim de que apresente nos autos, no prazo 

de 20 (vinte) dias, o extrato de ligações recebidas, relativo ao número 

indicado no item “07” acima, pertencente a Luiz Cordeiro. Por fim, DEFIRO 

os pedidos do itens “06” e “07”, devendo ser deprecado o depoimento 

pessoal do reclamante ao juízo da comarca de Bandeirantes/MS, com a 

intimação do autor no endereço constante da petição inicial. Saem os 

presentes intimados. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006645-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KATHERINE LAMERA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 06 de dezembro de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques – Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118812 Nr: 9188-26.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN RAQUEL VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, JULGO EXTINTO o feito em relação ao pedido de condenação 

da requerida para entregar bem, contemplado no contrato de consórcio nº 

105001364000196, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e quanto aos 

demais pedidos JULGO-OS IMPROCEDENTES, com fundamento do artigo 

487, I, CPC.Custas processuais pagas. Condeno a requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, e intime-se o réu para promover o de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Sem manifestação, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de 

posterior desarquivamento a pedido da parte.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 12 de setembro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12505 Nr: 1817-65.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDO JOSÉ FACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIO VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3.386-A

 impulsiono os autos INTIMANDO a parte executada, através de seu(sua) 

patrono(a) constituído(a) nos autos, para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor a que foi condenada, conforme 

informado pelo credor à fl. 503 (R$ 54.684,22 - sem a multa do art. 475-J 

do CPC, eis que esta magistrada entende que a mesma somente é devida 

após o decurso do prazo da intimação para cumprimento da obrigação), 

sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21903 Nr: 2156-19.2004.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGBE, WRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja cumprida a decisão de fls.307.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13523 Nr: 609-12.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICOLO & BAGGIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, LUCIANO 

SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de taxas/custas no sítio da Internet do TJMT, comprovando o 

pagamento nos autos, a fim de que seja expedida Carta precatória para 

nova avaliação do imóvel, conforme determinação de fls.309.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48001 Nr: 4939-42.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO ABEGG, JÔSE CECCON 

ABEGG, VALMIR JÚLIO ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 
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OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, haja vista que o endereço dos requeridos é de Fazenda, setor 

não atendido pelos Correios para envio de AR.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23092 Nr: 3282-07.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ GARAFFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL MARTINO (Espolio), EDUARDO 

JESUS MARTINO, ARNALDA ELZA DE SOUZA MARTINO, FABIOLA 

FATIMA MARTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 05/02/2019 às 16h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22977 Nr: 3242-25.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL MARTINO (Espolio), EDUARDO 

JESUS MARTINO, ARNALDA ELZA DE SOUZA MARTINO, FABIOLA 

FATIMA MARTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 05/02/2019 às 16h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130969 Nr: 5859-69.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI PAES NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, FELIPE 

RODRIGUES DE ABREU - OAB:185765, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte REQUERIDA para 

recolher a guia de taxas/custas no sítio da Internet do TJSC, comprovando 

o pagamento nos autos, A FIM DE QUE SEJA EXPEDIDA A Carta Precatória 

para Balneário Camburiú - SC.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38314 Nr: 1211-27.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMCM, FCMRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRP, AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - 

OAB:7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA MICHELON - 

OAB:14437, JOÃO MARCELO DE SOUZA TRINDADE - OAB:7.169/ MT

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão de fl. 

211.

Sorriso, 05 de dezembro de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30918 Nr: 134-17.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte requerida para recolher as guias 

de taxas/custas para expdição das Cartas Precatórias a fim de que sejam 

ouvidas as testemunhas requeridas, ou, que retire-as nesta secretaria 

para a devida distribuição via PJE das mesmas.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104123 Nr: 7181-95.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BENEDITO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

JUNTADA DE FLS. 105/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35919 Nr: 5034-43.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NASSIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para que informe o 

endereço atualizado do requerido, considerando a certidão de oficial de 

justiça de fls.197, bem como que recolha a guia de Diligência do Oficial de 

Justiça no sítio da Internet do TJMT, ou guia de taxa/custas para 

expedição de Carta Precatória, se for o caso, comprovando o pagamento 

nos autos.

 Olga Mazzei
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Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1327 Nr: 197-91.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR LUNARDELLI, JORGE ANTONIO 

BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, DIOGO TADEU DAL'AGNOL - OAB:OAB/MT 10.843-A

 Processo nº: 194/1998

Código Apolo nº: 1327

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial por quantia certa, 

ajuizada por Credisol – Cooperativa de Crédito Rural Sorriso Ltda, ora 

Cooperativa de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do 

MT em face de Ivanor Lunardelli e Jorge Antonio Baldo, todos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

A petição foi recebida à fl. 31, determinando a citação dos executados.

Às fls. 341-343 as partes apresentaram termo de acordo extrajudicial.

À fl. 352-353 o exequente informou o pagamento do débito, requerendo a 

extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Sem delongas, o exequente afirmou o adimplemento da obrigação de 

fazer, impondo a extinção do processo.

A dizer, o pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo entabulado entre as partes às 

fls. 341-343.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se o levantamento da penhora 

realizada junto a matrícula do imóvel nº 2.135 do CRI desta Comarca, 

expedindo o necessário.

Após, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 200506 Nr: 9916-28.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI MASSAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21.382, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.CITEM-SE os demais 

embargados, na pessoa do advogado (art. 677, § 3º, CPC; REsp 

1.432.121/DF).Apresentadas as contestações ou decorrido o prazo legal, 

MANIFESTE-SE o embargante, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 348 e 

seguintes do CPC), nos termos seguintes:1. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;2. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 192330 Nr: 5445-66.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVGS, LGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5445-66.2018.8.11.0040Código nº .Feita a AVALIAÇÃO e, 

caso impugnada, dentro do prazo legal de 05 dias, MANIFESTE-SE O 

AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, 

voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do 

NCPC).Mesmo feita justificação, salvo se concedido efeito suspensivo por 

decisão expressa, deverá o CREDOR INFORMAR se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 

dias.Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS 

GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA 

FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE 

QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, 

PENHORA DE COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, 

PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE 

BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e 

sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83554 Nr: 2608-82.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO HOFFMANN, MARIA YONE 

HOFFMANN, CRISTIANO HOFFMANN, ADRIANA HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a

 Processo nº: 2608-82.2011.811.0040

Código Apolo nº: 83554

Vistos, etc.

Considerando o decurso do prazo dos executados, conforme certidão à fl. 

101, prossiga no cumprimento da decisão às fls. 53-55, expedindo 

competente mandado de busca e apreensão do bem, no local indicado às 

fls.104-106.

No mais, defiro o pedido de inclusão do nome dos executados que já 

foram citados no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, 

do CPC, por meio do sistema SERASAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120343 Nr: 1822-33.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, CMS, EDMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1822-33.2014.811.0040

Código Apolo nº: 120343

Vistos, etc.

Aguarde-se o translado da sentença proferida nos autos em apenso.

Após, intime-se a parte exequente para promover correção dos cálculos 
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de atualização da dívida, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98566 Nr: 1129-83.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI CLAIR DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES CASAGRANDE, OSVALDO 

CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Processo n° 1129-83.2013.811.0040

Código nº 98566

Vistos etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Pois bem. Considerando que as questões preliminares já foram superadas, 

dou por saneado o processo.

Fixo como pontos controvertidos: i) a propriedade do ponto comercial e os 

bens que o guarneciam; ii) comprovação da notificação das pendências 

da Justiça do Trabalho.

Oportunizo as partes para que, querendo, apresentem outros pontos 

controvertidos, nos termos do art. 357, § 2º, do CPC.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 

_08_/05_/__2019_, às _16_h_00_min, registrando que as testemunhas, a 

serem ouvidas em tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de 10 

(dez) dias a partir da intimação.

Desde já fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de 

que cabe a ele (s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do 

art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).

Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, 

determino, desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a 

solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126078 Nr: 3057-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FERREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILY MATTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos, para 

reconhecer o excesso de execução, na ação de execução em apenso 

(código nº120343), determino o abatimento da dívida no valor já deposito 

em favor da embarga, R$ 8.449,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e 

nove reais). Em consequência, DECLARO EXTINTOS os presentes 

embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil.Condeno a embargada ao pagamento das 

custas processuais em favor da embargante, bem como ao pagamento de 

honorários advocatício no valor de 10% do proveito econômico obtido, 

conforme art. 85, § 2º, do CPC, todavia suspendo sua exigibilidade, ante a 

concessão do benefício da justiça gratuita nos autos em 

apenso.Translade-se cópia desta sentença para autos em apenso (código 

nº 120343).Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da 

parte.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 49924 Nr: 291-82.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RQC, MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 49924

Vistos etc.

Ante a notícia do falecimento da parte autora, intime-se a procuradora do 

de cujus para junte certidão de óbito nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 36783 Nr: 5885-82.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Código nº 36783

Vistos etc.

Defiro o pedido à fl. 335, arquive-se provisoriamente o feito, por 01 (um) 

ano, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual 

deve retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a demandar 

providência judicial imediata, conforme art. 1º do Provimento 84/2014 da 

CGJ.

Findo o prazo supramencionado, deverá a parte exequente se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas. A intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do 

Provimento 84/2014 da CGJ.

Decorrido o prazo supramencionado, venham os autos conclusos para as 

devidas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83629 Nr: 2709-22.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR LUIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 83629

Vistos etc.

CUMPRA-SE integralmente a sentença de fl. 78.

No mais, proceda-se com o desentranhamento da petição de fl. 80, pois a 

mesma é estranha a esse processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54899 Nr: 5204-10.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA SILVA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº: 5204-10.2009.811.0040

Código Apolo nº: 54899

Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por Gramkow e Gramkow 

Ltda. em face de Edineia Silva Miguel, todos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na inicial.

À fl. 49 determinou-se a intimação da executada.

Às fls. 64-65 determinou-se a penhora online de ativos financeiros, 

restando frutífera conforme extrato juntado às fls. 66-70.

A executada foi intimada conforme A.R. à fl. 72v.

A exequente requereu o levantamento do valor e consequente extinção do 

feito, dando por quitada a dívida.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Verifica-se que a penhora online realizada nos autos foi efetiva e que a 

executada embora devidamente intimada permaneceu inerte.

Ademais, a exequente afirmou o adimplemento do débito com o valor 

penhorado nos autos, impondo a extinção do processo.

A dizer, o pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados nestes autos 

em favor da exequente, conforme dados bancários à fl. 73.

Condeno a executada ao pagamento de custas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 19524 Nr: 3673-93.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELO DALSOQUIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE VALTER KONRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 rocesso nº: 3673-93.2003.811.0040

Código Apolo nº: 19524

Vistos, etc.

Cuida-se de execução de entrega de coisa certa ajuizada por Ângelo 

Dalsóquio, em face de Roque Valter Knrad, ambos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

A inicial foi recebida à fl. 16.

O executado foi citado conforme certidão à fl. 27.

Às fls. 85 foi determinada a conversão da execução de entrega de coisa 

certa para quantia certa.

As partes apresentaram termo de acordo às fls. 93-95, sendo homologado 

às fls. 99-99v., suspendendo o feito.

Às fls. 112-113 o exequente requereu a intimação do executad a da 

penhora realizada à fl. 105.

As partes apresentaram novo termo de acordo extrajudicial às fls. 

114-116 e um aditivo às fls. 117-118.

É o breve relatório, DECIDO.

Tratando-se de direitos disponíveis e inexistindo violação da lei, 

HOMOLOGO o acordo de fls. 114-118, e, com fundamento no artigo 922, 

caput, do CPC, SUSPENDO a execução promovida até o termo final do 

prazo previsto no instrumento de transação para cumprimento da 

obrigação (30/03/2019 – fl. 116).

Decorrido o prazo da suspensão (30/03/2019), o que deverá ser 

certificado, intime-se o exequente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de, no 

silêncio, este Juízo entender que houve o pagamento integral do débito, 

com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 53308 Nr: 3580-23.2009.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMC, LPCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT, MIRALDA RABELO - OAB:OAB/SP 184.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A

 Processo nº 296/2009

Código nº 53308

Vistos, e etc.

Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35491 Nr: 4622-15.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENOIR MARCHIORO, JOSÉ BAGGIO, IDALINO 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Processo nº 4622-15.2006.811.0040

Código nº 35491

Vistos etc.

De início, proceda-se a retificação da autuação deste feito alterando o 

nome do polo ativo, que passa a constar Banco Sistema S.A.

Considerando o decurso do prazo para o executado Genoir Marchioro se 

manifestar, nomeio a Defensoria Pública Estadual como sua curadora 

especial, devendo ser intimada para apresentar defesa no prazo legal.

De outro lado, verifico a determinação proferida à fl. 218 de penhora e 

avaliação dos bens indicados às fls. 187-217 não foi devidamente 

cumprida, entretanto o exequente requereu a realização de penhora dos 

ativos financeiros em nome dos executados (fls. 252-253v.).

 Desta forma, tendo em vista a ordem preferencial dos bens passiveis de 

penhora e a fim de evitar o excesso de penhora, intime-se o exequente 

para que diga, em 05 (cinco) dias, se pretende prosseguir com a penhora 

dos bens imóveis ou a penhora dos ativos financeiros, fazendo constar 

que o seu silêncio será interpretado renuncia, ao menos por ora, do 

pedido de penhora dos bens imóveis indicados nos autos.

Decorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48634 Nr: 5526-64.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES, IDA GLACI 

HESSLER THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DANIEL - 

OAB:9173-B

 Processo nº 5526-64.2008.811.0040Código nº 48634Desta forma, a 

simples irresignação dos executados quanto a correta elaboração dos 

cálculos, sem, contudo, apresentar os valores que entende correto não se 

mostra suficiente para obstar a penhora realizada, ainda mais quando o 

valor ali penhora não alcança, sequer o valor executado 

inicialmente.Assim, INDEFIRO a impugnação à penhora.Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de fls. 581-583 vez que se trata de averbação 
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premonitória realizada pelo exequente conforme petição à fl. 91, 

autorizada pelo art. 615-A do CPC/1973, vigente à época da averbação, 

de modo que compete ao exequente proceder o levantamento do 

registro.Em relação ao pedido à fl. 606-606v, verifico que se trata também 

de averbação premonitória cujo o levantamento é responsabilidade do 

próprio exequente, que inclusive manifestou nos autos à fl. 610, 

informando que irá providenciar a retirada dos registros, razão pelo qual 

INDEFIRO tal pedido.Defiro o levantamento dos valores penhorados nestes 

autos na forma requerida às fls. 610-615.Após a expedição do alvará, 

intime-se o exequente para que traga nova planilha de débito, com o 

desconto dos valores levantados, bem como para que indique novos bens 

passiveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81001 Nr: 226-19.2011.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMC, LPCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A

 Processo nº 226-19.2011.8.11.0040

Código nº 81001

Vistos, e etc.

Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81134 Nr: 267-83.2011.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPJ, LPCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 Processo nº 267-83.2011.8.11.0040Código nº 81134.Não sendo 

encontrada a parte devedora para citação, deve o diligente meirinho 

arrestar-lhe tantos bens quanto bastem para garantir a execução, não 

descuidando referido servidor da justiça de, nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar novamente a parte executada por duas 

vezes, em dias distintos e, permanecendo a situação, certificará o 

ocorrido ex vi regramento do parágrafo único e artigo 830 do NCPC.Feita a 

AVALIAÇÃO e, caso impugnada, dentro do prazo legal de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC).Mesmo feita justificação, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, deverá o CREDOR INFORMAR se tem 

INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO 

PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo 

de 05 dias.Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS 

GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA 

FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE 

QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, 

PENHORA DE COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, 

PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE 

BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e 

sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83670 Nr: 2761-18.2011.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2761-18.2011.8.11.0040

Código nº 83670

Vistos, e etc.

Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51496 Nr: 1823-91.2009.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT, MIRALDA RABELO - OAB:OAB/SP 184.439

 Código nº 51496

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste da reconvenção 

apresentada às fls. 122-141.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56808 Nr: 661-27.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO CASONATTO, ROBERTO 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 661-27.2010.811.0040

Código Apolo nº: 56808

Vistos, etc.

Cuida-se de requerimento às fls. 176-177 em que o exequente alega a 

inexitosa tentativa de citação dos requeridos, requerendo o arresto, para 

garantir a dívida, bem como a expedição de ofícios às empresas de 

telefonia e ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de verificar o atual endereço 

dos executados.

Pois bem.

 Em que pese os argumentos do exequente acerca do esgotamento das 

vias para encontrar os executados, verifico que a carta precatória 

expedida às fls. 149-149v. ainda não retornou, de modo que se mostra 

temerária o deferimento do arresto, vez que o art. 830 do CPC prevê que o 

arresto deverá ser antecedido da busca por bens pelo oficial de justiça.

Assim, verificando-se que não há sequer informações se houve a efetiva 

tentativa de citação, INDEFIRO, por ora, o pedido de arresto.

 Sem prejuízo, considerando que a carta precatório expedida em 

10/08/2016 e enviada a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT em 

01/12/2016 ainda não retornou, reitere o ofício à fl. 174, consignando o 

prazo de 10 (dez) dias para a devolução da missiva.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40725 Nr: 3564-40.2007.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON ANGELO SMANIOTTO, LT 

VEICULOS E MOTOS REVENDA MULTIMARCAS, LUIZ CARLOS SALERMO, 

FLÁVIO JOSÉ HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 Processo nº: 3564-40.2007.811.0040

Código Apolo nº: 40725

Vistos, etc.

Inicialmente, altere a autuação do presente feito a fim de constar 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfazer 

a obrigação decorrente do provimento do recurso de apelação, para 

entregar a caminhonete marca GM/Silverado T, ano 1.998, placa 

BMQ-6664, Chassi nº 8AG244NZWWA156848, sob pena de multa diária 

que fixo em R$: 500,00 (quinhentos reais), limitando-a ao valor de R$: 

10.000,00 (dez mil reais) conforme § 1.º do artigo 806 do CPC, 

consignando no referido ato as faculdades e prazos dos artigos 914 e 

915ss do CPC.

 Do mandado de intimação constará ordem para imissão na posse ou 

busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo 

cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a 

obrigação no prazo que lhe foi designado.

Alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado contra o 

terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la.

Por força do artigo 827 do CPC, fixo honorários advocatícios no importe de 

10% (dez por cento) sobre o quantum debeatur e, para a situação de 

integral pagamento no tríduo legal, reduzo tal verba sucumbencial à 

metade, ut § 1.º do referido artigo.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 129385 Nr: 4989-24.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNDS, ANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4989-24.2015.811.0040

Código Apolo nº: 129385

Vistos, etc.

Considerando que os embargos à execução às fls. 44-45 ainda não foram 

analisados, REVOGO a decisão às fls. 70-72, ante a imprescindibilidade de 

analisar as possíveis circunstâncias de abatimento ou exoneração da 

dívida arguidas pelo executado.

Intime-se a parte embargante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifique as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada, ou se já apresentado, informar 

sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 59814 Nr: 3112-25.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIL JOSE MARTINS DE URZEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A, 

NASCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A

 CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias e não 

houve impugnação quanto aos honorários periciais, desta forma, procedo 

a intimação da parte autora para recolher o valor dos honorários, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Sorriso, 05 de dezembro de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 195271 Nr: 6973-38.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA PEREIRA - 

OAB:382922/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a discordância do requerido acerca dos pedidos iniciais, 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial pela equipe do juízo, na 

residência do requerido, na forma deprecada à fl. 04. Prazo de 20 (vinte) 

dias para elaboração e entrega do laudo.

 Após, a realização do estudo, DEVOLVA-SE a presente deprecata ao 

Juízo de origem, consignando nossas homenagens, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h40min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Jéssica Taisa Bervanger, Assessora de 

Gabinete I, digitei o presente termo.

Sorriso-MT, 04 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100741 Nr: 3540-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DOMINGOS SANTIN, CLEUSA CECCONET SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.918/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 “Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO a juntada de substabelecimento e dos documentos 

apresentado na solenidade.

 A contradita foi indeferida, com os argumentos gravados em áudio e 

vídeo anexo.

 Declaro Encerrada a instrução probatória, assim, DÊ-SE vista às partes o 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar pelo autor, para a 

apresentação das razões finais escritas, nos termos do artigo 364, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Na sequência, conclusos para sentença.”

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h43min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Jessica Taisa Bervanger, Assessora de 

Gabinete, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 04 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000301-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DOMINGOS GONZAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

ENZO AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

ERIKA SAMANTHA DE ABREU CACCIA ESTEVES OAB - MS14185 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL ASSEF SERRANO OAB - MS0015389A (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000301-65.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MOISES DOMINGOS GONZAGA RÉU: MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA, 

ENZO AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. VISTOS. 1.) Manifeste-se a parte requerida quanto ao laudo pericial 

juntado em Id 15543234, no prazo de 15 dias. 2.) Após, intimem-se os Srs. 

Peritos para que prestem os esclarecimentos devidos, no prazo de 15 

dias, conforme impugnação de Id 16286828. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001781-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DAL MOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILVA MARIA SOFIATTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, para se manifestarem sobre o acórdão retro juntado, requerendo 

o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005547-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. V. D. S. (AUTOR(A))

TIANE VIZZOTTO (AUTOR(A))

WALTER SENA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - 985.565.760-87 (REPRESENTANTE)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "Mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1005272-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. B. P. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, 

devendo requer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002624-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO JOSE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

CONSORCIO NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372/O-O (ADVOGADO(A))

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002624-72.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DIONISIO JOSE RODRIGUES RÉU: NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, CONSORCIO NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTO 

IMOBILIARIO VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as 

partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003663-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003663-75.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA EXECUTADO: ALVACIR 

SOFIATTI VISTOS. 1. INDEFIRO a busca de endereço da parte requerida 

pelos Sistemas BACENJUD, INFOJUD e SIEL, uma vez que a parte 

autora/exequente não comprovou o esgotamento dos meios possíveis 

para localização do(s) devedor(es), consoante regra do art. 476 da 

CNGC-TJMT. Ademais, tratando-se a parte credora de pessoa jurídica de 

direito privado, cabe à empresa interessada a manutenção de seus 

cadastros de clientes devidamente atualizados, possuindo variados meios 

à sua disposição para diligenciar na localização da parte devedora. 2. 

INTIME-SE a parte autora/exequente, via DJe, para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento. 3. Silente a parte 

exequente, remeta-se o feito a arquivo provisório. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006994-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. P. (REQUERENTE)

ALINE SCHEVINSKI (REQUERENTE)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006994-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO, ALINE SCHEVINSKI, HEITOR SCHEVINSKI 

PINHO VISTOS. 1.) Trata-se de Ação de Retificação de Registro Público 

ajuizada por Heitor Schevinski Pinho, inicialmente distribuída ao Juízo da 2ª 

Vara Cível de Sorriso/MT, sob o número 1001454-02.2017.8.11.0040, o 

qual declinou competência ao Juízo Diretor do Foro de Sorriso/MT. 2.) O 

Juízo Diretor do Foro, por sua vez, manifestou-se pelo aguardo do 

julgamento de conflito de competência outrora instaurado, envolvendo a 

mesma questão. Em acórdão prolatado no Conflito de Competência 

1008486-47.2018.8.11.0000, restou estabelecido que a competência para 

retificação de registro civil é do Juízo Cível, e não da Diretoria do Foro. 3.) 

Nesta toada, o Juízo Diretor do Foro emitiu decisão determinando a 

redistribuição do presente feito ao Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT, o 

qual, na sequência, determinou a digitalização dos autos físicos pelo 

Sistema PJe. Ocorre que, feito isto, os autos vieram redistribuídos a esta 

3ª Vara Cível, o que se mostra equivocado. 4.) Assim, determino a 

redistribuição do feito à Vara competente, qual seja, o Juízo da 2ª Vara 

Cível de Sorriso/MT, com as anotações de estilo. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007023-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAURI BECHER GIL OAB - RS41063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVIANO CAMILO DE ARAUJO (RÉU)

GILSON PAVAN (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007023-47.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RÉU: GILSON 

PAVAN, SALVIANO CAMILO DE ARAUJO VISTOS. 1. RECEBO a inicial, eis 

que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 

2. DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao 

CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para 

citação. Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, na 

pessoa de seu advogado constituído, consignando-se a necessidade de 

se fazer acompanhar por seu causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 3. Em ato 

contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à 

audiência, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC. 4. CUMPRA-SE, servindo 

cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006782-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON FORLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006782-73.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA EXECUTADO: VILSON 

FORLIN VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos 

legais e recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, os 

quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do 

CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial 

de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando 

o auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de 

Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 – Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007108-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA PARIS BERVIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO CEZAR DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ OAB - MT18028/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007108-33.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ELIS REGINA PARIS BERVIG REQUERIDO: HAROLDO 

CEZAR DE ABREU VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007121-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PANIAGO CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE LIMA OAB - MT20041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007121-32.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JULIANA PANIAGO CAMARGO RÉU: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS VISTOS. 1. Preenchidos 

os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2. DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora, na forma da lei. 3. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local, 

com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para citação. Após, 
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INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, na pessoa de seu 

advogado constituído, consignando-se a necessidade de se fazer 

acompanhar por seu causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 4. Em ato contínuo, 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência, 

consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do 

NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será 

contado na forma do art. 335 do NCPC. 5. CUMPRA-SE, servindo cópia 

como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130939 Nr: 5840-63.2015.811.0040

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, JOÃO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139.854/SP, SONIA DE 

AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA DE AZEVEDO 

GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Retifico a certidão de impulsionamento de fls. 225, ficando com a seguinte 

redação: "Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados 

das partes, via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 

21/01/2019, às 14:00 horas, com o perito ALENCAR CELLA, no Fórum de 

Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44829 Nr: 1774-84.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEB, RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEBGM, JDSB, PVGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes 

para se manifestarem sobre o Laudo de DNA retro juntada, bem como a 

advogada dos avós paternos Dra. Maria Aparecida Singolano Galbiati - 

OAB 266151-SP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 199811 Nr: 9592-38.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIGRÃOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

SENTENÇA.

Trata-se de Embargos à Execução interposto por FERTIGRÃOS COMERCIO 

E REPRESENTAÇÃO LTDA em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, 

qualificados nos autos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, verifico que o caso é de indeferimento da inicial, uma vez 

que a ação principal de busca e apreensão (Código 28461) já encontra-se 

sentenciada e com trânsito em julgado

Ante ao exposto, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 290 

e 485, inciso X, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento 

da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central 

de Distribuição.

Sem condenação em custas e honorários.

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54178 Nr: 4510-41.2009.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE PICCINI, RITA DE CÁSSIA COZER PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR ZAMPESA, JOSÉ ARAGÃO, VALMIR 

ANTONIO TREMEA, ADEMIR TREMEIA, ENIO BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - 

OAB:7134, MARCOS APARECIDO RODRIGUES - OAB:4591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 VISTOS.

Diante da manifestação de fls. 1066, NOMEIO como perito do Juízo, em 

substituição ao perito nomeado às fls. 1044/1046, o Dr. EDER NOVAES 

MOREIRA, com endereço profissional a Rua Mário Raiter, 1589, centro em 

Sorriso, telefone (66) 99985-1450, email eder.facem@hmail.com.

No mais, cumpra-se conforme determinado às fls. 1044/1046.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 05 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 26017 Nr: 580-54.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO CEZAR BORTOLOMEDI, 

FERTIGRÃOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que não houve intimação do executado 

acerca da avaliação (fls. 202/203) e esclarecimento do perito (fls. 

212/214).

 Além disto, por se tratar de 50% de um imóvel urbano dividido em dois 

lotes (14-A e 14-B), sendo que em cada lote encontram-se construídas 

duas casas, necessário se faz a intimação da proprietária da fração de 

50% do imóvel, Sr. Neuza Maia de Lima (fls. 201), nos termos dos artigos 

843 , § 1º e 889 , II , do CPC.

Diante disto, DETERMINO a intimação da parte executada, por edital, 

acerca da avaliação e esclarecimentos prestados pelo oficial de justiça 

avaliador (fls. 202/203 e 212/214).

Não havendo impugnação, desde já, HOMOLOGO a avaliação de fls. 

212/214, para que surta seus efeitos jurídicos e DETERMINO a realização 

da alienação do imóvel penhorado, na forma determinada na decisão de 

fls. 179.

HOMOLOGO o cálculo apresentado às fls. 219.

INTIME-SE a coproprietária, Sr. Neuza Maia de Lima, (fls. 201, para os fins 

dos artigos 843 , § 1º e 889 , II , do CPC.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, com observância das formalidades legais, 

expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 04 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89653 Nr: 1253-03.2012.811.0040
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA FEITOSA DE LIMA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GOMES FERREIRA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação do Estado de Mato Grosso às fls. 112/112verso, 

INTIME-SE a inventariante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 10, do CPC.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 04 de dezembroo de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55111 Nr: 5402-47.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ACS, AILTON ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

DISTRIBUIÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI 

- OAB:4.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA DE CASTRO 

FERREIRA ALFAIX - OAB:MG/61474

 VISTOS.

 Tendo em vista a realização de depósito recursal quando este feito 

tramitava sob o nº 01466.2006.066.23.00.2, perante a justiça do trabalho, 

OFICIE-SE a Primeira Vara da Justiça do Trabalho desta Comarca, 

solicitando informações acerca do referido depósito. Instrua-se o ofício 

com cópia de fls. 314/315, 429/431 e 437/446.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Sorriso, 04 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102974 Nr: 5942-56.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDACIR ANTONIO FANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOESIO PERES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRAGA BATISTA 

REZENDE DE CARVALHO - OAB:30651, SÍLVIO BEZERRA DA SILVA - 

OAB:10648, THIAGO MATIAS GOMES - OAB:43977

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 04 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113618 Nr: 5272-81.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVIR TADEU ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) O pedido de fls. 94/95 deve ser formulado pela via processual 

adequada, qual seja, o cumprimento de sentença de obrigação de fazer.

 2) Assim, intime-se a parte autora, DJe, para que dê andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, 03 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103073 Nr: 6052-55.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO CARBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 03 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,
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em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145349 Nr: 1620-85.2016.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, KRNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Esgotadas as possibilidades de localização pessoal da parte 

requerida/executada, CITE-SE por edital, na forma da lei processual 

vigente (artigos 256/257, NCPC), consignando as advertências legais 

(artigos 335/336 e 344, NCPC).

Decorrido o prazo do edital e o prazo de resposta, e não havendo 

manifestação da parte requerida/executada nos autos, CERTIFIQUE-SE a 

ocorrência. Nessa hipótese, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, 

como curador especial, na forma do artigo 72, inciso II, do NCPC, 

concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para apresentação de 

resposta.

 Após, renove-se vista à parte autora, e, na sequência, ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, 03 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59222 Nr: 2521-63.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 513, §3º, do CPC, considero válida a intimação do 

executado de fls. 155.

Considerando a cláusula quinta do termo de transação de fls. 119/123, 

não há que se falar em nomeação de profissional habilitado para 

apresentar o PRAD, como requerido pelo Ministério Público em petição de 

fls. 143/144.

Sendo assim, determino a intimação do MPE para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 05 de dezembroo de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35642 Nr: 4763-34.2006.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:7074/MT, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059-MT

 VISTOS.

Diante do trânsito em julgado da sentença proferida às fls. 214/215, 

conforme certificado às fls. 218, OFICIE-SE o 2º Ofício Extrajudicial de 

Sorriso, informando acerca da revogação da liminar deferida às fls. 34/39. 

Instruam-se o ofício com cópia de fls. 11, 34/39 e 214/215

Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 04 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28461 Nr: 2954-43.2005.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIGRÃOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Certifique-se o trânsito em julgado e, sendo o caso, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 04 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104973 Nr: 8038-44.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURECI ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP, RODRIGO ALVES SUNEGA - OAB:272196/SP

 Vistos.

Diante da manifestação e documentos de fls. 118/126, INTIME-SE a parte 

requerida para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

artigo 10, do CPC.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 04 de dezembroo de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98939 Nr: 1536-89.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDA, MHMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao Ministério Público para requerer o que de direito e interesse.

Após, Conclusos.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, 03 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99343 Nr: 1960-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ELIAZAR FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO NORDESTE, ASSOCIAÇÃO SANTA 

TEREZINHA - REPRES.ARIOSVALDO SANTOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: isael bernardo de oliveira - 

OAB:6.814, PAULO CESAR GOMES ALBUQUERQUE - OAB:36.165/DF

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 03 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120103 Nr: 1635-25.2014.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLER MARILAC VIGANÓ(ESPÓLIO), JOÃO 

VIGANÓ NETO (Espolio)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:DF038706

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 03 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002983-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GILBERTO SCHIEFELBEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMI SCHIEFELBEIN ELICKER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002983-56.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO GILBERTO SCHIEFELBEIN RÉU: NOEMI SCHIEFELBEIN ELICKER 

VISTOS. 1.) Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por JOÃO 

GILBERTO SCHIEFELBEIN em face de NOEMI SCHIEFELBEIN ELICKER, 

tendo a parte requerida levantado preliminar de incompetência territorial em 

sede de contestação, a qual passo a analisar. 2.) Com efeito, a ação 

fundada em direito pessoal, decorrente de relação obrigacional/contratual, 

como é o caso dos autos, deve ser proposta no foro do domicílio do réu, 

consoante regra do art. 46 do NCPC. 3.) No caso em exame, a parte 

requerida reside em Boa Vista do Incra – RS, comarca de Cruz Alta – RS. 

4.) Desta feita, com fundamento no art. 46 do NCPC, declino competência e 

determino a remessa do feito ao Juízo Cível da Comarca de Cruz Alta – 

RS, com as anotações e homenagens de estilo. 5.) Preclusa a via 

recursal, remetam-se os autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001898-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EMBARGANTE)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (EMBARGANTE)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EMBARGANTE)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001898-98.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA 

BINDE MARTINS, SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, DAQUINO 

JOSE BORGES DE FREITAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A 

VISTOS. 1.) Em linhas gerais, pleiteia a parte embargante a concessão de 

gratuidade judiciária alegando não dispor de recursos financeiros 

suficientes ao pagamento das custas judiciais e despesas do processo. 

Ocorre que, como é cediço no ordenamento jurídico brasileiro, a 

gratuidade judiciária deve ser concedida somente às pessoas 

economicamente hipossuficientes, isto é, àquelas que não podem arcar 

com as verbas judiciais sem prejuízo do próprio sustento ou do sustento 

de sua família. 2.) No caso em tela, entendo que a parte embargante NÃO 

faz jus ao benefício. Os documentos anexados aos autos demonstram 

que os embargantes possuem capacidade financeira que permite suportar 

as custas judiciais e as despesas do processo, especialmente porque 

atuam como “produtores rurais” na região de Sorriso/MT e figuram como 

emitentes/avalistas de cédula de crédito bancário no valor de R$ 

1.419.694,36 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e 

noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), circunstância esta que 

faz presumir terem boa condição econômica. Lado outro, simples restrição 

nominal em órgãos de proteção ao crédito não constituem motivação 

idônea para se fazer concluir pela hipossuficiência. 3.) Assim, INDEFIRO a 

gratuidade judiciária à parte autora/embargante e DETERMINO sua 
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intimação, via DJe, para que, no prazo de 15 dias, efetue o recolhimento 

das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da inicial. 

Em igual prazo, deverá a parte embargante juntar aos autos o respectivo 

instrumento de procuração. 4.) Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001323-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MARQUES DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006147-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FICHER SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006147-29.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADRIANA FICHER SABINO RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 DE FEVEREIRO 

DE 2019, às 15:30h, registrando que as testemunhas a serem ouvidas em 

tal solenidade deverão ser arroladas no prazo de quinze dias a partir da 

intimação. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005455-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

bem como do estudo social, devendo se manifestarem no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000107-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CANUTA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005045-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA COSMOS (AUTOR(A))

L. V. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003233-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIS RODRIGUES SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002535-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. C. L. S. (AUTOR(A))

JULYANA CARVALHO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001963-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002155-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE MARIA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002155-26.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARLUCE MARIA CAMPOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 
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de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 16/02/2018 (Num. 12950262) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 27/04/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

08:00hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003214-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE BARBOSA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003214-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

CILENE BARBOSA SILVA BATISTA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 07/06/2018 (Num. 13709392) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 18/06/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

08:30hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003366-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIRMA TOMAZ RASPINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003366-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VIRMA TOMAZ RASPINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 
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demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 16/01/2018 (Num. 13821410) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 25/06/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

09:00hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001984-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001984-06.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MARINEZ NUNES DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Considerando que o executado concordou com 

os valores apresentados pelo exequente nos Num. 15368751, 15368770 e 

15368774, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002834-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI GOMES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002834-26.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IVANI GOMES LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 09/01/2018 (Num. 13323992), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/05/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002466-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR NANETE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002466-51.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

VALDEIR NANETE EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Considerando que o executado concordou com os 

valores apresentados pelo exequente no Num. 15378786, homologo-os e 

determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição 

de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes 

do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005112-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO RODRIGUES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005112-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIO RODRIGUES DE PAULA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 27/06/2018 (Num. 15142075-Pág.4) termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 03/09/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, 

rejeito a questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista 

que não existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 

19841, a qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 

do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais 

será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o 

Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

09:30hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004293-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO TEIXEIRA ARGUELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004293-63.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

URBANO TEIXEIRA ARGUELHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 25/06/2018 (Num. 14435756) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

13:00hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003787-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITA DOS SANTOS MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003787-58.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JOSELITA DOS SANTOS MENDES EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

Num. 14839639, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002106-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WILIAN DA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002106-82.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FERNANDO WILIAN DA SILVA DE SOUZA RÉU: INSS Visto/DH A parte 

requerida alegou, em sua contestação, a questão prejudicial de mérito de 

prescrição das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede 

o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de 

regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de 

decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário 

para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro 

do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for 

o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória 

definitiva no âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, 

que haveria prescrição das parcelas devidas há mais de cinco anos antes 

da propositura da demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do 

STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do 

benefício se deu em 5/12/2017 (Num. 12900755) termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 25/04/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, 

rejeito a questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista 

que não existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 

19841, a qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 

do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais 

será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o 

Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

10:00hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004324-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LIDIO OPENKOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004324-83.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JORGE LIDIO OPENKOWSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 15/04/2018 (Num. 14450296) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

10:30hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003323-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELMA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003323-63.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 
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MARIA CELMA DA SILVA LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 09/05/2013 (Num. 13791138), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 21/06/2018, 

há de se reconhecer a prescrição das parcelas devidas nos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento da ação. Assim, tendo sido ajuizada em 

21/06/2018, faz jus a parte autora as parcelas vencidas desde 21/06/2013 

até a implantação do referido benefício. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003585-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DE JESUS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO(A))

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003585-13.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEUZA DE JESUS RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 20/04/2017 (Num. 13966536), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 03/04/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001985-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001985-25.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

Num. 15209864, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DOS SANTOS SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000045-54.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAIMUNDO DOS SANTOS SANTIAGO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Defiro o pleito retro e suspendo o 

presente por prazo indeterminado, permanecendo no arquivo provisório 

até ulterior manifestação expressa da parte interessada (princípio da 

disponibilidade). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003303-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUZA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003303-09.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

IRENE DE SOUZA FRANCO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Intime-se a perita nomeada nos presentes autos para 

que ratifique ou retifique o laudo pericial, no prazo de 15 dias, ou para que 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, conforme determinado no Num. 

12546239. Após, com a juntada do laudo complementar, manifestem-se as 

partes e, após, conclusos. Mantenho o indeferimento da tutela de urgência 

na forma consignada no Num. 8715927, pois embora a autora tenha 

juntado novos documentos médicos, esses deverão ser melhor analisados 

pela perita médica, considerando sua conclusão de não comprovação de 

“incapacidade para exercer atividade laboral habitual como do lar” (Num. 

11478109). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003453-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COELHO TOME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003453-53.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULO SERGIO COELHO TOME RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 11/06/2018 (Num. 13904816), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 27/06/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003916-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORISETE MOREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003916-92.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ORISETE MOREIRA DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 07/03/2018 (Num. 14204094), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 16/07/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 
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de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003684-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRO RIBEIRO ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003684-80.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROSEMIRO RIBEIRO ROCHA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 10/04/2018 (Num. 14045653) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 07/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

13:30hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003899-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR ANTONIO COLVERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ZANELLA OAB - MT0008317A (ADVOGADO(A))

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003899-56.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALTAIR ANTONIO COLVERO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 10/12/2017 (Num. 14188791) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 17/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

14:00hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002162-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002162-52.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCIANA BATISTA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Ressai dos autos que a parte 

autora, devidamente intimada para dar prosseguimento no feito, deixou 

transcorrer o prazo in albis. É o breve relatório. Decido. Considerando que 

a autora não deu andamento ao feito, evidencia-se óbice intransponível à 

sentença de mérito. Ante ao exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO os 

presentes autos SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, III, c/c § 1º, do Novo Código de Processo Civil. 

Revogo a medida liminar deferida neste feito. Custas processuais 

suspensas. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004103-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA RODRIGUES NAPIWOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004103-37.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCIA RODRIGUES NAPIWOSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Considerando o acordo de fls. 117-129, homologo os 

cálculos de Num. 15204563 e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003599-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAIR CIRINEU GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003599-94.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VILMAIR CIRINEU GARCIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 09/06/2018 (Num. 13972997), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 03/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003630-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA FERREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003630-17.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAIMUNDA NONATA FERREIRA CHAVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 27/03/2018 (Num. 14002909), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 04/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 
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de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004379-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DINIZ DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004379-34.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: JEFERSON DINIZ DA ROCHA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/BG A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 18/07/2018 (Num. 14450519), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 01/08/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA OAB - MT23566/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000496-79.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCO RODRIGUES DE SOUSA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG Analisando o laudo pericial de Num. 15562182 

verifico que o perito nomeado informou que a parte autora não apresentou 

quesitos. Não obstante, ao volver os olhos para a petição inicial, verifico 

que tal informação não procede, mormente porque a parte autora 

apresentou quesitos a serem respondidos pelo expert. Sendo assim, 

DEFIRO o requerimento de Num. 16284589, determinando a intimação do 

perito Dr. Daniel Angelo Tartari, para que, no prazo de 15 dias, apresente 

nos autos resposta aos quesitos da parte autora. Aportando nos autos a 

resposta, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 

dias. Após, conclusos. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ XAVIER DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LISBOA ROSA OAB - MT0016301A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004163-73.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SERGIO LUIZ XAVIER DE MATOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 
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se deu em 01/10/2014 (Num. 14354986), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 25/07/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003943-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO DOS ANJOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003943-75.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

AFONSO DOS ANJOS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 24/05/2018 (Num. 15140597), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 17/07/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003851-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLISSES TRICHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003851-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

OLISSES TRICHES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 25/05/2018 (Num. 1530727), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 12/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 
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honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001869-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA COLOMBO PIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Tem sido comum o despacho de não manifestação dos cálculos, no 

entanto, o réu sempre tem se manifestado, às vezes concordando, como 

neste feito, às vezes impugnando. Alex Barbosa Caldeira Procurador 

Federal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102149 Nr: 5087-77.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELI FÁTIMA QUARESMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125744 Nr: 2853-54.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA TRES PELLIZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111522 Nr: 3549-27.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMAR GONZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90739 Nr: 2379-88.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENTO ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119772 Nr: 10261-33.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CAMPOS EVENGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117296 Nr: 8152-46.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOILSON ALVES NAZARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101196 Nr: 4035-46.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA HÜBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96815 Nr: 8794-87.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51291 Nr: 1598-71.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENERCI JUSTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA GOMES SARMENTO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125905 Nr: 2964-38.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR CICUTTI BERTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83069 Nr: 2034-59.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103123 Nr: 6104-51.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DARCI FELIPIN, TERESA MARIA FELIPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVALDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001492-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ERISVALDO RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença em que o 

executado depositou o valor de R$ 4.000,00, devidamente corrigidos, para 

quitação da obrigação. No entanto, o exequente se insurgiu, sob a 

alegação de que a condenação teria sido no montante de R$ 6.000,00, 

com o que haveria valores remanescentes a serem quitados. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Da análise da sentença prolatada neste feito, verifica-se a 

existência de contradição entre o seu dispositivo e sua fundamentação, 

no que toca ao valor da condenação, circunstância que não foi objeto de 

qualquer insurgência pelas partes. Porém, nesta fase de cumprimento de 

sentença é necessário estabelecer qual dos valores deve prevalecer: R$ 

4.000,00 (dispositivo) e R$ 6.000,00 (fundamentação), para regular 

prosseguimento do feito. Pois bem, in casu, a divergência se deu no valor 

da condenação em danos morais, a qual possui certa subjetividade, não 

estando calcada em elementos probatórios que levem a conclusão acerca 

do valor que deve prevalecer, a partir da conjugação dos elementos da 

decisão judicial. Nestes termos, vejamos o entendimento do STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVO DE ACÓRDÃO EM CONTRADIÇÃO 

COM EMENTA. ABRANGÊNCIA DA COISA JULGADA E EFICÁCIA DO 

TÍTULO EXECUTIVO. PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO. - O dispositivo, e 

não a ementa, tem papel fundamental nas decisões judiciais. Tanto é assim 

que esta última parte do julgado torna-se imutável, sofrendo mais 

propriamente os efeitos do trânsito em julgado. Por sua importância, o 

dispositivo deve ser redigido com redobrada atenção e, por isso, 

presume-se que melhor expressa o teor do julgado. - A ementa tem, em 

regra, papel auxiliar e secundário, sendo mero enunciado sintético da tese 
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jurídica desenvolvida na fundamentação do acórdão e da conclusão que 

constou de seu dispositivo. - Diante de incontornável contradição entre o 

dispositivo e a ementa de acórdão, deve prevalecer o teor de seu 

dispositivo, pois é este trecho do “decisum” que se encontra encoberto 

pelo manto da coisa julgada. Recurso Especial provido”. (STJ – 3ª T. REsp 

807.675/RJ. Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 07/10/2008, DJe 23/10/2008) 

Posto isso, deve PREVALECER o valor constante no DISPOSITIVO da 

sentença, qual seja: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e considerando o 

pagamento do valor pela reclamada, consoante depósito de Num. 

15918659, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente em anexo. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estado do Mato Grosso 

Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 459771-0 / 2018 

Terça-feira, 4 de Dezembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de Procedimento: Processo 

Código Processo 1001492-77.2018.811.0040 Requerente: ERISVALDO 

RIBEIRO DA SILVA Advogado: EVALDO LUCIO DA SILVA Requerido: 

ATIVOS S. A . SECURITIZADORA DE CREDITOS FINACEIROS Advogado: 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI Beneficiário: EVALDO LUCIO DA 

SILVA Conta Judicial 1700110429073 Valor: R$ 4.390,35 (quatro mil e 

trezentos e noventa reais e trinta e cinco centavos) Autorizado: EVALDO 

LUCIO DA SILVA CPF/CNPJ: 488.898.731-91 Data de Emissão: 04/12/2018 

Titular Conta EVALDO LUCIO DA SILVA CPF/CNPJ Titular Conta 

488.898.731-91 Banco Agência Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 1461 

632678 Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação Valor Valor Total para 

Zerar Conta Usuário: IONARA PASQUALOTO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001009-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROBERTO ANTUNES 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Porém, constata-se que houve, 

por ambas as executadas solidárias, o depósito voluntário do valor da 

condenação, devidamente atualizado, sendo que, em 29/10/2018, houve, 

pela executada LUIZACRED S/A, o deposito do montante de R$6.667,98 

(Num. 16296006), o qual, devidamente atualizado nesta data, perfaz a 

quantia de R$6.694,32 (conforme consulta junto à Conta Única), valor este 

que representa a quitação do débito. Assim, deve o valor depositado pela 

executada MAGAZINE LUIZA S/A no Num. 16622305 ser restituído às 

executadas, sendo o valor de R$3.347,16 à executada LUIZACRED S/A e 

o restante à executada MAGAZINE LUIZA S/A. Portanto, procedo, neste 

ato, com a expedição do alvará judicial para transferência dos valores de 

R$6.694,32 à conta bancária indicada pelo exequente, devendo o saldo 

remanescente ser restituído às executadas, em conta bancária a ser 

indicada pelas mesmas. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA ELEONORA MICHELS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001219-98.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte AUTORA (advogado), para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento das custas processuais, cálculo ID. 15712876. 

Sorriso/MT, 06 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006770-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR BELARDES PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 22 de MAIO de 

2019, às 15h30min, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a reclamante 

independentemente de sua intimação, ficando a parte interessada ciente 

que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002500-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO DE ARRUDA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo. 1002500-89.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

16728174, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 06 de dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002380-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo. 1002380-46.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

16722017, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 06 de dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANEA CORDEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo. 1002492-15.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

16768789, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 06 de dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003542-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIEL SABINO PERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003542-76.2018.8.11.0040. Vistos etc. Intime-se a reclamada para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, junte nos autos documento que comprove que 

a preposta Camila Ferreira do Nascimento Teochi tem poderes para 

transigir em nome de EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002947-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ANGELA DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002947-77.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16909016, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 06 de 

dezembro de 2018 Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo. 1002477-11.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

16692186, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 06 de dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010148-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA ABEL (EXECUTADO)

 

Processo: 8010148-69.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando o retorno 

da correspondência ID. 16777810, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 

06 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-60.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE ARANTES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, IMPULSIONO 

estes autos a fim de intimar a parte executada (advogado), na forma do 

art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Valor do Débito R$ 2.207,43.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011070-47.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GESSILENE SOUSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 8011070-47.2015.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16836607, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 06 de 

dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010963-03.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TEOCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 8010963-03.2015.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16894416, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 06 de 

dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002761-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo. 1002761-54.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

16796434, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 06 de dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011071-32.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA POZZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO MENDES CAHU FILHO OAB - PE34790 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8011071-32.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente a atualização do débito, bem como requeira o que 

entender de direito. Sorriso/MT, 06 de dezembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002638-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RADMAK GOMES SILVA (REQUERENTE)

LUCIMARA ROSSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

 

Processo. 1002638-56.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

16646455, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 06 de dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004495-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ GONSALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1004495-74.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16890571, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 06 de 

dezemnro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002596-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO BISPO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA - ME (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo. 1002596-07.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

16758187, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 06 de dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004057-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CALGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA CALGARO OAB - MT0009403A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1004057-48.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16882966, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 06 de 

dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003506-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAELILCIO DA SILVA SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NCPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob 

pena de arquivamento, tendo em vista que a para executada fora 

devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito (Id. 15254304), 

porém, não se manifestou até a presente data.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO(A))

 

Processo. 1000827-61.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

15214516, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 06 de dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003001-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA FAVRETTO SCHIO (REQUERENTE)

SIDINEI JOSE DOBNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte executada para 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001125-53.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15425572, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 06 de 

dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000146-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO BRATZ (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMARA a parte exequente para, no 

prazo de 05 dias, informar aos autos, endereço atualizado da parte 

executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010512-46.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (REQUERIDO)

LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010512-46.2013.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 06 de Dezembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010512-46.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (REQUERIDO)

LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010512-46.2013.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 
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para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 06 de Dezembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LUIS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1000494-12.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15393337, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 06 de 

dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MELO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte executada para 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001350-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FIGENO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001350-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSUE FIGENO PAULINO 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Trata-se de ação proposta por JOSUE FIGENO 

PAULINO em face de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada 

no valor R$ R$ 88,25 (oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Diz 

que não possui qualquer relação jurídica com a reclamada. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados pela empresa, 

juntando contrato assinado. Afirma que após a contratação o reclamante 

ficou inadimplente com suas obrigações. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Em 

impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme 

apresentado em contestação e nos documentos de ID 14776531, 

14776526 e 14776510 ficou demonstrado que a reclamante contratou os 

serviços ofertados através da assinatura de contrato, recebendo boletos. 

Desse modo, provada a existência de relação negocial e a prestação de 

serviços contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não 

havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. Logo, 

não há que se falar em ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da 

parte reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que não há 

como se concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, bem assim para 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001350-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FIGENO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001350-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSUE FIGENO PAULINO 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Trata-se de ação proposta por JOSUE FIGENO 

PAULINO em face de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada 

no valor R$ R$ 88,25 (oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Diz 

que não possui qualquer relação jurídica com a reclamada. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados pela empresa, 
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juntando contrato assinado. Afirma que após a contratação o reclamante 

ficou inadimplente com suas obrigações. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Em 

impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme 

apresentado em contestação e nos documentos de ID 14776531, 

14776526 e 14776510 ficou demonstrado que a reclamante contratou os 

serviços ofertados através da assinatura de contrato, recebendo boletos. 

Desse modo, provada a existência de relação negocial e a prestação de 

serviços contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não 

havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. Logo, 

não há que se falar em ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da 

parte reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que não há 

como se concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, bem assim para 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE FATIMA SIQUIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo. 1000723-69.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

15203508, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 06 de dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003270-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDA MARSILIA DOMENICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRICILLA KELLEN SOCORRO DE SOUZA (REQUERIDO)

ROSIVANIA DA SILVA MEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003270-19.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar a parte 

reclamada(advogado) para no prazo de 05(cinco) dias, querendo, se 

manifestar sobre os Embargos de Declaração constante do ID. Nº 

16843298. Sorriso/MT, 06 de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ZERWES HANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1000621-47.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15431114, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 06 de 

dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003759-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SOCORRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003759-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: LUCIANA SOCORRO DOS SANTOS Vistos etc. 

Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos 

comprovação de seu enquadramento como EPP, ME ou MEI, sob pena de 

extinção. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003804-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUCAL COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FLORES FERNANDES OAB - GO46846 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003804-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: SUCAL COMBUSTIVEIS LTDA Vistos etc. Em consulta 

ao site da receita federal, constatei que a parte autora não se encontra 

cadastrada como EPP, ME ou MEI. Assim, intime-se a parte autora para que 

comprove que se encontra enquadrada nas hipóteses do inciso II do §1º 

do art. 8ª da Lei n. 9.099/95, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003781-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERALLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003781-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: LIBERALLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos 

etc. Em consulta ao site da receita federal, constatei que a parte autora 

não se encontra cadastrada como EPP, ME ou MEI. Assim, intime-se a 

parte autora para que comprove que se encontra enquadrada nas 

hipóteses do inciso II do §1º do art. 8ª da Lei n. 9.099/95, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003763-59.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS Vistos etc. 

Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos 

comprovação de seu enquadramento como EPP, ME ou MEI, sob pena de 

extinção. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003775-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO GUERRIERI (REQUERIDO)

HILDA CAONI GUERRIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003775-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: JOSE APARECIDO GUERRIERI, HILDA CAONI 

GUERRIERI Vistos etc. Em consulta ao site da receita federal, constatei 

que a parte autora não se encontra cadastrada como EPP, ME ou MEI. 

Assim, intime-se a parte autora para que comprove que se encontra 

enquadrada nas hipóteses do inciso II do §1º do art. 8ª da Lei n. 9.099/95, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003765-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA NERIS RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003765-29.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: CLAUDIA NERIS RODRIGUES Vistos etc. Intime-se o 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos 

comprovação de seu enquadramento como EPP, ME ou MEI, sob pena de 

extinção. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO MARIO FERRONATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003767-96.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: EGIDIO MARIO FERRONATO Vistos etc. Intime-se o 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos 

comprovação de seu enquadramento como EPP, ME ou MEI, sob pena de 

extinção. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003732-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHELLES & CARDOSO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003732-39.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: SCHELLES & CARDOSO LTDA - ME Vistos etc. 

Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos 

comprovação de seu enquadramento como EPP, ME ou MEI, sob pena de 

extinção. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 203151 Nr: 11366-06.2018.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, ANDRE RUBENS VIVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE MAKARI MANFRIM - 

OAB:22133/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO a RESTITUIÇÃO PURA e SIMPLES do CAMINHÃO placa 

ATT5962, determinando a IMEDIATA expedição de alvará. No mais, 

DEFIRO, ainda, PARCIALMENTE o pedido de RESTITUIÇÃO da MADEIRA 

apreendida, CONDICIONADA, contudo, à PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL 

de IMÓVEL.Prestada a caução real e registrada na matrícula do imóvel, 

expeça-se alvará de liberação da madeira apreendida, consignando no 

mandado que a Polícia Rodoviária Federal só deverá liberar a madeira 

mediante apresentação da documentação,  dev idamente 

regularizada.Adotadas as providências supra e preclusas as vias 

recursais, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 196205 Nr: 7492-13.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA CRISTINA DOS SANTOS SORIANO, 

LARISSA BIANCA SORIANO, VERIDIANA ZANATTA PAVAN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CÉSAR STEFANI - 

OAB:21681/O

 Vistos etc.

 Mantenho, por ora, a audiência de conciliação designada nos autos, eis 

que, caso a mesma reste exitosa, prejudicado restará o pedido formulado 

às fls. 47.

No mais, restando inexitosa, sobre referido pleito, manifeste-se o MPE.

Havendo concordância, pelo MPE, quanto ao requerido pelas autoras do 

fato à fl. 47, remetam-se os autos à Delegacia de Polícia.

Caso contrário, conclusos.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO PATAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001506-95.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLENE VERNE DE 

OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME REQUERIDO: FELICIO PATAT Vistos etc. 

Em que pese a manifestação retro, fato é que já houve sentença extintiva, 

ante a ausência do autor na audiência de conciliação, nos termos do art. 

51,I, da Lei n. 9099/95, a qual, inclusive, já transitou em julgado (Num. 

16512325). Assim, indefiro o pleito retro e determino o arquivamento do 

feito, após o recolhimento das custas processuais, com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011377-98.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA BOLLIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011377-98.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP EXECUTADO: NATALINA BOLLIS Vistos etc. Considerando que a 

empresa da executada, indicada pelo exequente em Num. 16723231, não 

se trata de empresário individual (na qual os bens dos sócios se 

confundem com a da pessoa jurídica), mas sim de EIRELI (Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada), INDEFIRO o requerimento de 

penhora de bens da pessoa jurídica indicada pelo exequente. Intime-se o 

exequente para, no prazo de cinco dias, requerer o que de direito, sob 

pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011327-72.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANIA DE OLIVEIRA TEODORO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011327-72.2015.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007099-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Executado: ADAIR SANTANA DA SILVA Número do 

Processo: 1007099-71.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 
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Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007109-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: SIRLEI ESTER 

NEUHAUS & CIA LTDA - ME Executado: LUCIENE APARECIDA ANDRADE 

DOS SANTOS SILVA Número do Processo: 1007109-18.2018.8.11.0040 

Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que 

APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no 

prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente CADASTRADO e 

REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 

01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação acima, CITE-SE o 

executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 

829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ 

EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, 

e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM 

PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar 

a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8010376-78.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DE FISIOTERAPIA BOM JESUS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010376-78.2015.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010897-23.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRANILCE SILVA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010897-23.2015.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010926-73.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI XAVIER SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010926-73.2015.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 
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passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020024-82.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOMINGO KOWALSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8020024-82.2015.8.11.0040 Exequente: NELSON DOMINGO KOWALSKI 

Executado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Em que pese o 

ofício do DETRAN de Num. 16676800, informando que a baixa do gravame 

financeiro deve ser realizada pelo agente financeiro, fato é que já houve, 

por inúmeras vezes, a intimação do Banco Santander, ora executada, 

para, inicialmente, proceder com a emissão do boleto da parcela 21, do 

contrato n. 20021112889, e, ante sua inércia, foi proferida decisão judicial, 

determinando novamente a intimação da referida instituição financeira para 

cumprimento da obrigação de fazer acima, sob pena de se presumir 

quitada a dívida (Num. 14824903), tendo o mesmo permanecido inerte 

(Nums. 13771620 e 16466782). Sendo assim, por força do disposto no art. 

501, do NCPC, a dívida, objeto do contrato n. 20021112889, foi declarada 

como quitada por decisão judicial (Num. 14824903), restando, tão 

somente, a baixa da alienação fiduciária sobre o veículo, o que somente 

foi objeto de ofício ao DETRAN, eis que desnecessária qualquer 

manifestação da instituição financeira nesse contexto. Assim, reitere-se a 

expedição de ofício ao DETRAN, encaminhando cópia da decisão de Num. 

14824903, bem como dos documentos constantes nos Nums. 13771620 e 

16466782, para que proceda com a baixa da alienação fiduciária do 

veículo, objeto da inicial, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Por fim, estando flagrante que o valor executado a 

título de astreintes é excessivo, o qual se refere exclusivamente a multa 

por inadimplemento da tutela antecipada, REDUZO o valor da multa 

executada por descumprimento da obrigação de fazer, FIXANDO-A NO 

IMPORTE DE R$40.000,00 (quarenta mil reais), visando evitar 

enriquecimento ilícito da parte exequente. Sobre a redução da multa, 

vejamos o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 

REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO 

MANTIDA. 1. "No âmbito do recurso especial, é possível a redução do 

montante da multa cominatória quando se revelar exorbitante, em total 

descompasso com a razoabilidade e proporcionalidade, sem que se possa 

cogitar da eventual ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ" (REsp 

1492947/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/10/2015, DJe 27/10/2015). 2. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (STJ. 4ª T. AgInt no AREsp 1268410/SC, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, J. 16/08/2018, DJe 22/08/2018) Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004977-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIR ANTONIO CAMPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANE RECH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1004977-85.2018.8.11.0040 Exequente: CLEUDIR ANTONIO CAMPO 

Executado: MARCIANE RECH Vistos etc. Estando a execução munida de 

título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 
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ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS 

EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS 

A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Sem prejuízo, efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU 

VEÍCULOS, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

OFERECER EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e 

RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 

dias, sob pena de EXTINÇÃO. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004593-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADOPNEUS - IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE EDUARDO BRAVO OAB - PR0061516A (ADVOGADO(A))

ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA OAB - PR63036 

(ADVOGADO(A))

CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES OAB - PR61515 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA CAS (EXECUTADO)

MARCELO FERNANDES (EXECUTADO)

ANDRE SIMIONATTO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA GHAFORYT LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004593-59.2017.8.11.0040 Exequente: BRADOPNEUS - IMPORTACAO E 

COMERCIO DE PNEUS - EIRELI Executado: TRANSPORTADORA 

GHAFORYT LTDA - ME e outros (3) Vistos etc. Citem-se os executados 

(André, Marcelo e Ghaforyt), na forma pugnada em Num. 16007510. No 

mais, estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 

854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso 

REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS 

EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS 

A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA 

DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS 

PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, CONCLUSOS PARA EXTINÇÃO (artigo 53, 

§4º, da Lei 9.099/95). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-82.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO DE BEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010098-82.2012.8.11.0040 Exequente: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: ELIANDRO DE BEM Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 
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penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010685-70.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE MASCKIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PAULO ABRAAO (EXECUTADO)

FIDELCINO ALVES FERNANDES JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

PEDRO IVO CARVALHO DUARTE OAB - MT0005074A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010685-70.2013.8.11.0040 Exequente: DIRLENE MASCKIO Executado: 

FIDELCINO ALVES FERNANDES JUNIOR e outros Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010509-57.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA MESQUITA GRUDKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS ARAUJO PEREZ DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010509-57.2014.8.11.0040 Exequente: MARCIA DA SILVA MESQUITA 

GRUDKA Executado: MARIA DE JESUS ARAUJO PEREZ DA COSTA Vistos 

etc. Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 
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V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MELO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001028-87.2017.8.11.0040 Exequente: MIRIAM DE MELO PEREIRA 

Executado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Estando a execução munida de 

título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos 

do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010965-70.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASSOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO CAMPOS UGLIARA - ME (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010965-70.2015.8.11.0040 Exequente: FERNANDO MASSOTTI 

Executado: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros (3) Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000593-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENICAR - TECIDOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECELAGEM NORTE CATARINENSE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000593-50.2016.8.11.0040 Exequente: ENICAR - TECIDOS LTDA - EPP 

Executado: TECELAGEM NORTE CATARINENSE LTDA Vistos etc. Estando 

a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 
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SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000258-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI ANTONIO VIEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000258-94.2017.8.11.0040 Exequente: ARI ANTONIO VIEIRA MARTINS 

Executado: FERNANDO JOSE VIEIRA Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de auto 

de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Apresentada 1) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA 

CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, CONCLUSOS PARA EXTINÇÃO (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005016-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYAN LUIS FAPPI GUARNIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 (EXECUTADO)

NATALY MELLO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1005016-19.2017.8.11.0040 Exequente: CRISTYAN LUIS FAPPI GUARNIERI 

Executado: NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 e outros Vistos 

etc. Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de auto 

de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Apresentada 1) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA 

CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 
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NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010436-22.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATILLA RODRIGUES MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010436-22.2013.8.11.0040 Exequente: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

Executado: ATILLA RODRIGUES MIRANDA Vistos etc. Inicialmente, 

certifique-se acerca do decurso do prazo para manifestação da 

executada quanto aos bloqueios realizados em Num. 930759 e 13015173. 

Decorrido o prazo para manifestação, expeça-se alvará em favor da 

exequente que deverá indicar os dados bancários para tanto, no prazo de 

cinco dias. No mais, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), 

intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000406-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000406-42.2016.8.11.0040 Exequente: MULTIMARCAS - COMERCIO DE 

PNEUS LTDA - ME Executado: CLAUDIA SOUZA DA SILVA Vistos etc. 

Indefiro a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para 

anotação da existência da presente ação, eis que se trata de diligência a 

cargo do exequente. Estando a execução munida de título executivo 

líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO 

DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000742-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON ROCHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE ASSUNCAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1000742-46.2016.8.11.0040 Exequente: CLAYTON ROCHA DOS SANTOS 

Executado: JOSE ASSUNCAO DA SILVA Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Considerando a penhora parcial de valores, bem como o valor 

do débito excutido, perfectiliza-se a penhora somente sobre um dos bens 

localizados via RENAJUD, o qual não possui restrições anteriores e, a 

priori, é suficiente à garantia do débito. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Sem prejuízo, efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU 

VEÍCULOS, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data 

estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá 

OFERECER EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. 

Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e 

RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 

dias, sob pena de EXTINÇÃO. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010520-86.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAFNE DE PAIVA RIBEIRO COSTA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT0011084A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010520-86.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: DAFNE DE PAIVA RIBEIRO 

COSTA MARQUES EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. 

Considerando que o excesso de execução é matéria que pode ser 

reconhecida, inclusive, de ofício, ficam prejudicadas as teses de 

intempestividade e erro na interposição de embargos. Mesmo que assim 

não fosse, tais teses não merecem acolhimento. Isso porque, a reclamada 

se utilizou da nomenclatura (desatualizada) constante na lei específica do 

Juizado Especial (artigo 52, IX, da Lei 9.099/95), porém o seu objetivo é 

impugnar o alegado excesso de penhora realizada via BACENJUD, sendo, 

portanto, irrelevante o nome atribuído à peça, desde que as razões sejam 

correlacionadas ao pedido e tenha sido manejada tempestivamente, caso 

dos autos. A tempestividade fica evidenciada, porque a decisão que 

determinou o bloqueio on line foi publicada em 18/12/2017, iniciando-se, 

portanto, o prazo em 19/12/2017, porém, do dia 20/12/2017 à 20/01/2018 

houve suspensão dos prazos processuais, nos exatos termos do artigo 

220, do NCPC. Nesta toada, a peça protocolada em 17/01/2018 é 

tempestiva, eis que decorrido apenas um dia do prazo da reclamada. 

Dando regular prosseguimento ao feito, proceda-se com o necessário 

para expedição de alvará com relação ao valor incontroverso (R$ 

11.881,09) em favor da exequente, o qual fica obstado, neste momento, 

pela ausência de vinculação do valor. No mais, ante a divergência entre os 

cálculos apresentados pelas partes, encaminhem-se os autos ao 

Contador Judicial para atualização do débito, devendo observar, quanto 

aos termos iniciais, o contido na sentença judicial e, quanto ao termo final, 

a data da efetivação do BACENJUD (14/12/2017 – Num. 11295496). 

Juntado o cálculo, digam as partes em cinco dias. Não havendo 

concordância com os cálculos, conclusos para deliberação. Do contrário 

(com a concordância), expeça-se alvará do valor do débito indicado pelo 

contador em favor da exequente. Havendo saldo remanescente, libere-se 

em favor da reclamada. Após, voltem-me os autos conclusos para 

extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007140-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RODOLFO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELENILDE PEREIRA MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007140-38.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FLAVIO RODOLFO DE 

OLIVEIRA, ELENILDE PEREIRA MIGUEL REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO 

S.A. Vistos etc. No que tange à medida de urgência pretendida, verifico 

que se sustenta em alegação de inexistência de débito, de titularidade dos 

reclamantes, que pudesse gerar o corte do fornecimento de água, eis que 

os débitos existentes seriam da antiga moradora Maria Minusculi. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do corte no 

fornecimento de água. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo 

das sanções cabíveis na hipótese. Quanto ao alegado erro no cadastro 

dos autores junto à reclamada, da análise das contas de água 

apresentadas com a inicial, verifica-se a correta indicação do endereço 
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deles (Rua Áries, 63, Centro, Sorriso/MT). Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar que a requerida se 

abstenha de efetuar o corte no fornecimento de água na residência dos 

autores por débitos anteriores a abril/2018 (Num. 16905883), até o 

julgamento final da ação, sob pena de multa por descumprimento, que fixo 

no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011309-51.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GAMA PNEUS E PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO FERREIRA GIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011309-51.2015.8.11.0040 Reclamante: GAMA PNEUS E PECAS PARA 

CAMINHOES LTDA - ME Reclamado: FRANCELINO FERREIRA GIL Vistos 

etc. DEFIRO o pedido de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA 

FEDERAL, procedendo, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando 

cópia da operação anexa. Em razão disso, determino a juntada com a 

anotação de SIGILO dos OFÍCIOS PRESTADORES DAS INFORMAÇÕES 

ECONÔMICO-FINANCEIRAS das partes, dando CIÊNCIA DO SEU 

CONTEÚDO AO INTERESSADO. Intime-se o reclamante para, no prazo de 

05 dias, manifestar-se, sob pena de ARQUIVAMENTO. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006454-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA PEREIRA HENICKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006454-80.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIANA PEREIRA HENICKA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em que pese a 

intempestividade da manifestação da reclamada, ante a matéria debatida 

(excesso de execução), intime-se a reclamante para, no prazo de cinco 

dias, manifestar-se sobre a impugnação apresentada. Após, conclusos 

para deliberação. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000787-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR LUIZ DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000787-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: VALMIR LUIZ DE CASTRO Vistos etc. Aguarde-se 

a indicação do endereço atualizado do reclamado pelo prazo de 30 dias. 

Decorrido o prazo, intime-se o reclamante para indicação do endereço, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000880-42.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO DE 

SOUSA REQUERIDO: USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA. Vistos etc. 

Intime-se o reclamante para, no prazo de cinco dias, apresentar o 

endereço atualizado da reclamada USS Soluções Gerenciadas Ltda., visto 

que o AR expedido para sua citação voltou com a informação “mudou-se”. 

Indicado o endereço, designe-se audiência de conciliação, intimando a 

reclamada parra comparecimento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001844-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001844-06.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE DA COSTA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Nos termos do art. 535, do NCPC, 

intime-se o executado para, querendo, impugnar a execução, no prazo de 

30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação, HIPÓTESE 

EM QUE FICA O CÁLCULO HOMOLOGADO, expeça-se Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do § 1º, do art.910 do NCPC c/c art. 100 da 

CF. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003751-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS LIMA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003751-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: MARIA DAS GRACAS LIMA SILVA Vistos etc. 

Intime-se o reclamante para, no prazo de cinco dias, comprovar a sua 

condição de ME, EPP ou MEI (artigo 8º, §1º, II, da Lei 9.099/95), sob pena 

de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006682-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLADIO GALDINO DE LACERDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FERNANDES DE BARROS OAB - MS22807 (ADVOGADO(A))

ALAN CRISTIAN SCARDIN PERIN OAB - MS23070 (ADVOGADO(A))

FLAVIANA DA SILVA FREITAS OAB - MS23411 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALDIR PERGHER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006682-21.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: GIRLADIO GALDINO DE 

LACERDA EXECUTADO: ALDIR PERGHER Vistos etc. Intime-se o 

reclamante para, no prazo de cinco dias, cumprir o comando judicial de 

Num. 16651957, juntando aos autos a SENTENÇA JUDICIAL que 

homologou o acordo firmado, pois somente ela tem força para tornar o 

acordo entabulado pelas partes como título executivo JUDICIAL. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007147-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F S B DE MELO RODRIGUES FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007147-30.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP EXECUTADO: F S B DE MELO RODRIGUES FILHO - ME Vistos etc. Não 

acostado título com força executiva, recebo a inicial como RECLAMAÇÃO. 

Procedam-se as retificações pertinentes. Após, designe-se audiência de 

conciliação, intimando-se as partes. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011172-06.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011172-06.2014.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDILENE SANTOS DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que houve, em 28/08/2015 (Num. 972479), o depósito integral e 

voluntário do valor da condenação, devidamente atualizado com juros e 

correção monetária. Em casos tais, havendo o depósito da condenação, 

obstada se encontrará a mora. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM QUE A CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL FOI CONDENADA A PAGAR PRÊMIO DE LOTERIA. 

VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A realização de depósito judicial visa não só 

garantir o valor que se pretende pagar, como ilidir a mora. (grifei)” (STJ. 4ª 

T. AgInt no REsp 1124799/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, J. 18/04/2017, 

DJe 04/05/2017). Ocorre que, por um lapso, quando da análise do pedido 

de penhora online, não fora constatado que o débito excutido já se 

encontrava devidamente quitado. Assim, nos termos do art. 924, II, do 

NCPC, julgo extinto o feito, ante a quitação do débito excutido nos autos, 

face o depósito realizado no Num. 972479, determinando, após o trânsito 

em julgado, o levantamento do valor penhorado via Bacenjud no Num. 

13016127 ao executado, bem como o levantamento do valor depositado no 

Num. 972479 ao exequente. Na sequência, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003722-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRONORTE ATACADO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003722-92.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: AGRONORTE ATACADO DE MATERIAL DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos etc. Compulsando os autos constato a 

incompetência territorial deste juízo, pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 

9.099/95, é competente o foro do I - do domicílio do réu ou, a critério do 

autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas 

ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. No caso dos autos, autor e réu possuem endereços diversos 

desta Comarca e, não há informação de que a obrigação deva ser 

satisfeita nesta Comarca. Ante o exposto, reconheço a incompetência 

territorial do juízo e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, 

cancelando a audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003730-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. SILVA - CEREALISTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003730-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: R. C. SILVA - CEREALISTA - ME Vistos etc. 

Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003654-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE CASTRO FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 264 de 1103



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003654-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DE CASTRO FEITOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte as faturas dos 

meses de março e abril/2018, pugnando pela declaração da inexistência 

de tais débitos. A requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, pela 

declaração da incompetência do juizado pela necessidade de produção de 

prova pericial, defendendo a regularidade do débito. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de incompetência 

do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a solução da lide não 

depende de produção de prova pericial, eis que, conforme alegado pela 

própria reclamada, a anomalia constatada, apesar de ser no medidor de 

energia é externa a este, a qual foi regularizada no ato da inspeção. 

Conforme se vê dos documentos constantes nos autos, o medidor da UC 

discutida foi objeto de perícia junto ao IPEM/MT, em 09/04/2018, o qual foi 

aprovado, eis que estaria funcionando de acordo com o Regulamento 

Técnico Metrológico (Num. 16795620). Ademais, constata-se que houve, 

pela reclamada, a confirmação, in loco, da leitura dos meses impugnados, 

demonstrando, desta forma, o avanço do consumo (Num. 16795615, p. 

01). Desse modo, devidamente justificado o aumento dos valores das 

faturas discutidas nos autos, conforme fundamentação acima, a 

manutenção do débito de consumo é a medida que se impõe. Todas essas 

considerações impõem a improcedência dos pedidos iniciais. Posto isso, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003687-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGEL ANTONIO LUNARDI MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003687-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROGEL ANTONIO LUNARDI 

MOTTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte 

fatura de recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades 

na aferição do consumo), no valor de R$2.051,85, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito. A requerida, por sua vez, pugna, 

preliminarmente, pela declaração da incompetência do juizado pela 

necessidade de produção de prova pericial, defendendo a regularidade do 

débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR 

de incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, 

consistente em desvio de energia no ramal de entrada, consoante fotos e 

termo de ocorrência de inspeção, juntados em Num. 16772476. Deve ser 

registrado, ainda, que é desnecessária a juntada de laudo pericial 

elaborado por laboratório certificado, visto que a irregularidade era 

externa ao medidor, consistindo, apenas, na inversão da entrada dos 

cabos de energia, circunstância que, por óbvio, só pode ocorrer por ação 

humana e foi devidamente regularizada no ato da inspeção, sem 

necessidade de substituição do medidor. Ademais, é de fácil percepção 

que após a correção da irregularidade houve aumento considerável do 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora da reclamante, 

consoante histórico de consumo de Num. 16772478, circunstância que 

reforça sobremaneira a alegação acerca do desvio de energia elétrica. 

Vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA 

SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO 

MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – 

CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – 

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o procedimento 

de apuração da irregularidade (lavratura do termo de ocorrência e 

inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL), bem como 

a apuração do quantum devido obedeceu as disposições da Resolução 

citada. Todas essas considerações impõem a improcedência dos pedidos 

iniciais. No mais, considerando que resta demonstrada a legalidade da 

cobrança, deve ser julgado procedente o pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como julgo PROCEDENTE 

o pedido contraposto, condenando a reclamante à pagar à reclamada o 

valor de R$2.051,85, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais 

a partir do vencimento. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003723-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HU - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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1003723-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: HU - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA Vistos etc. 

Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003766-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECO WOOD COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAGNO LONGO OAB - SP339982 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003766-14.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: ECO WOOD COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de cheque proposta por AUTO POSTO SORRISÃO LTDA. 

Dispensado relatório, conforme disposição expressa do art. 38, da Lei n.º 

9.099/95. Infere-se dos autos que trata-se de ação de cobrança que tem 

como objeto dívida oriunda de cheque prescrito e não pago. A 

jurisprudência do STJ reconhece que é de cinco anos o prazo 

prescricional para a pretensão de cobrança de cheque prescrito, 

conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Nesse sentido: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. NTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE 

RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS REPETITIVOS. 1. "Para fins do art. 

543-C do Código de Processo Civil: ‘O prazo para ajuizamento de ação 

monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é 

quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na 

cártula’. (REsp 1101412/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014) 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1325450/RJ, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

21/05/2015, DJe 29/05/2015) Dessa forma, verifica-se que o cheque foi 

emitido em 02/08/2012, ou seja, mais de 05 anos anteriormente ao 

ajuizamento da presente demanda. Por todo o exposto, tratando-se a 

prescrição matéria de ordem pública, sendo conferida ao Magistrado a 

atuação de oficio, reconheço a prescrição e com fundamento no artigo 

487, II, do NCPC, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da 

Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. PRIC.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003405-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003405-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

REQUERIDO: CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI Vistos etc. Trata-se de 

Ação proposta por MARINEIVA HOFFMANN, devidamente qualificada, em 

desfavor de CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI, também identificado, em 

razão dos fatos narrados na exordial e documentos acostados. 

Dispensado relatório, conforme disposição expressa do art. 38, da Lei n.º 

9.099/95. Conforme entendimento dominante, o prazo prescricional para o 

ajuizamento de ação de cobrança é de 05 anos, conforme estabelecido no 

artigo 206, §5º, do Código Civil, in verbis: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em 

cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular”; Dessa forma, verifica-se que as 

duplicatas foram emitidas com o último vencimento em 22/09/2012, ou seja, 

mais de 05 anos anteriormente ao ajuizamento da presente demanda. 

Conclui-se dessa forma, que restou configurada a prescrição no caso 

vertente, vez que somente após mais de 05 anos da emissão das 

duplicatas/promissórias, foi ajuizada a presente ação de cobrança. Por 

todo o exposto, tratando-se a prescrição matéria de ordem pública, sendo 

conferida ao Magistrado a atuação de oficio, reconheço a prescrição e 

com fundamento no artigo 487, II, do NCPC, JULGO EXTINTA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se. PRIC.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003738-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003738-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: GLAUCIA ALMEIDA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de cheque proposta por AUTO POSTO SORRISÃO 

LTDA. Dispensado relatório, conforme disposição expressa do art. 38, da 

Lei n.º 9.099/95. Infere-se dos autos que trata-se de ação de cobrança 

que tem como objeto dívida oriunda de cheque prescrito e não pago. A 

jurisprudência do STJ reconhece que é de cinco anos o prazo 

prescricional para a pretensão de cobrança de cheque prescrito, 

conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Nesse sentido: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. NTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE 

RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS REPETITIVOS. 1. "Para fins do art. 

543-C do Código de Processo Civil: ‘O prazo para ajuizamento de ação 

monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é 

quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na 

cártula’. (REsp 1101412/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014) 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1325450/RJ, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

21/05/2015, DJe 29/05/2015) Dessa forma, verifica-se que o cheque foi 

emitido em 26/06/2013, ou seja, mais de 05 anos anteriormente ao 

ajuizamento da presente demanda. Por todo o exposto, tratando-se a 

prescrição matéria de ordem pública, sendo conferida ao Magistrado a 

atuação de oficio, reconheço a prescrição e com fundamento no artigo 

487, II, do NCPC, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da 

Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. PRIC.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 266 de 1103



MARINALVA AZEVEDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002226-28.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARINALVA AZEVEDO 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência 

dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006774-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA VAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006774-33.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: FRANCISCO SILVA VAZ 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, 

neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência dos 

valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003776-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA DELCOLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MENEGOTTO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARCIANA MARIA MORESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003776-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANO SOUZA DELCOLE 

REQUERIDO: MARCIANA MARIA MORESCO, LUIZ ANTONIO MENEGOTTO 

RIBEIRO Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que 

a parte reclamada possui uma dívida no valor de R$ 14.000,00, 

representado por um cheque devolvido por ausência de provisão de 

fundos e após sustação. Pugna, ainda, pela condenação dos reclamados 

em danos morais. O reclamado, devidamente citado, não compareceu a 

audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA dos reclamados, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação (Num. 16890299), apesar de 

citados e intimados (Num. 15743410), nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 

mesmo porque a dívida está devidamente representada pelo cheque 

emitido pelo reclamado, consoante cártula juntada em Num. 14104438. O 

pedido de danos morais, todavia, não merecem acolhimento. Isso porque, 

o mero inadimplemento, por si só, não causa danos morais. Sobre o tema: 

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE 

IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA 

CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA. 

1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 

06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016. 2. É possível 

cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros 

cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. 

Precedentes. 3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. 

Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na 

configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, 

danos morais. Precedentes. 4. O atraso na entrega de unidade imobiliária 

na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao 

promitente-comprador. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (STJ – 3ª T. REsp 1642314/SE. Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 

16/03/2017, DJe 22/03/2017) Tecidas tais considerações, a procedência 

parcial dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários 

maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR os reclamados, 

solidariamente, a pagar ao reclamante o valor de R$ 14.000,00, 

devidamente corrigidos a partir da data da emissão do cheque objeto 

deste feito e com juros legais a partir da primeira apresentação, nos 

termos do entendimento pacificado pelo STJ, via Recurso Repetitivo nº 

1556834/SP. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001334-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY SERPA (EXECUTADO)

SERGIO LOPES TARONE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001334-22.2018.8.11.0040 Reclamante: COLEGIO VINICIUS DE MORAES 

LTDA - EPP Reclamado: WOLNEY SERPA e outros Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007010-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELITO DOS SANTOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007010-48.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: DANILO MILITAO DE FREITAS 

EXECUTADO: MARCELITO DOS SANTOS LIMA Vistos etc. Nos termos do 

artigo 8º, da Lei 9.099/95, não pode ser parte, no Juizado Especial, o 

preso, sendo certo que o reclamado se encontra em tal situação, 
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consoante informado na inicial. Tal circunstância recomenda a extinção do 

feito. Posto isso, atento ao disposto no art. 51, IV e §1º, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003764-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: AUTO POSTO 

SORRISAO LTDA Reclamado: AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA 

Processo nº. 1003764-44.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003442-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CANDIDO MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003442-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

REQUERIDO: DAIANE CANDIDO MELO Vistos etc. Trata-se de reclamação, 

pretendendo a parte autora a condenação da parte reclamada ao valor de 

R$2.484,86, referente ao extrato de venda n. 5407, firmado em 

27/10/2014, com vencimento final em 27/04/2015. A parte reclamada 

apresentou contestação, alegando a inexistência da dívida, sustentando 

que não há qualquer assinatura no extrato de venda juntado na inicial. 

Apresentou, ainda, pedido contraposto, requerendo a condenação da 

reclamante em danos materiais e morais pela cobrança indevida. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que no extrato de venda indicado no 

Num. 13877666, não consta a assinatura da parte reclamada, tendo esta, 

em contestação, negado a existência da dívida. Do mesmo modo, não há a 

juntada, pela parte autora, do comprovante da entrega da mercadoria para 

a reclamada, sendo, portanto, inexigível o débito constante no referido 

extrato de venda. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA 

– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO 

– NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS – PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INTERRUPÇÃO DO 

LAPSO EVIDENCIADA EM AÇÃO DIVERSA – TESE RECHAÇADA – NOTA 

FISCAL SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – 

DOCUMENTO DESCONSIDERADO NO CÔMPUTO DO DÉBITO – ARTIGO 

373, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

.A incumbência de provar a efetiva entrega das mercadorias é de parte 

que se diz credora, pois foi ela a emitente dos títulos (grifei) e, portanto, 

devem ser excluídas do cômputo da dívida as notas fiscais que não 

constam assinatura no campo de recebimento.” (TJMT. Terceira Câmara 

de Direito Privado, Ap 71015/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, J. 

06/09/2017, DJE 14/09/2017) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA - TÍTULO CAMBIÁRIO - ACEITE - 

ENTREGA DO PRODUTO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO TÍTULO - EXIGIBILIDADE 

- AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A duplicata 

constitui título de crédito causal, exigindo-se, quando de sua emissão, a 

existência de negócio jurídico subjacente ao qual o título esteja vinculado, 

indispensável à cobrança da cambial prova de prestação de serviço ou 

entrega da mercadoria”. (grifei) (TJMT. Segunda Câmara de Direito 

Privado, Ap 54887/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, J. 21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015) Portanto, não 

tendo sido demonstrado, pela reclamante, a prova da prestação do 

serviço/entrega da mercadoria, improcedentes são os pedidos iniciais. 

Quanto ao pedido contraposto, também não merece acolhimento, eis que 

não demonstrado, pelo reclamado, que houve ofensa aos direitos da 

personalidade. No que toca aos danos materiais, do mesmo modo, não 

merece acolhida, eis que, “a contratação de advogados para atuação 

judicial na defesa de interesses das partes não constitui, por si só, dano 

material passível de indenização. (...) (TJMT. Segunda Câmara de Direito 

Privado, AC 1002825-35.2016.8.11.0040. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

J. 03/10/2018, DJE 15/10/2018) Assim, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, JULGO IMPROCEDENTES o pedido constante na inicial e o pedido 

contraposto. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei 

n. 9099/95. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003613-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TOMAZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003613-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUIZ TOMAZIN REQUERIDO: 

BUNGE ALIMENTOS S/A Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a 

alegação de que prestou serviços de transportes à reclamada, a qual 

demorou 77h04 para descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o 

pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007. A 

reclamada, em sede de contestação, arguiu a preliminar de ilegitimidade 

passiva, sustentando que somente é destinatária da mercadoria, sendo o 

fornecedor-transportador quem assume a responsabilidade pelo 

pagamento do frente e demais custos havido no transporte e descarga de 

mercadoria. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Primeiramente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, eis que, nos 

termos do §2º do art. 5º-A da Lei n. 11, “o contratante e o subcontratante 

dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o 

cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis 

pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de 

regresso destes contra os primeiros”. Pois bem, razão assiste ao autor. O 

reclamante juntou em Num. 13993755, comprovante de movimentação do 

veículo, na qual consta como data e horário de chegada do caminhão o dia 

24/03/2016, 12h11 e data de saída o dia 27/03/2016, às 17h55. Portanto, 

indene de dúvidas que o período de permanência para descarregamento 

do caminhão extrapolou o limite inserto no §5º do artigo 11 da Lei 

11.442/2007 (cinco horas), devendo a reclamante ser indenizada, nos 

termos do dispositivo legal citado. Quanto a ausência de comprovação de 

que o motorista tenha efetuado o prévio agendamento para o 

descarregamento, fato é que a própria requerida possuía ciência da data e 

horário da chegada do autor em 24/03/2016, bem como do tempo que 

permaneceu na fila de espera, sendo que, inclusive, emitiu, no Registro de 

Peso, a data e horário de entrada e saída do autor (Num. 13993755). 

Tecidas tais considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 
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CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 5.698,55 

(cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco 

centavos), devidamente corrigidos e com juros legais a partir do 

vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003696-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE HOLLEVEGER (REQUERENTE)

MARIANO JOSE DE ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003696-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALMIR JOSE HOLLEVEGER, 

MARIANO JOSE DE ARAUJO FILHO REQUERIDO: MARIA ELIZANGELA 

CAVALCANTE DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de reclamação aduzindo 

que a reclamada vendeu a motocicleta de propriedade do primeiro 

requerente Valmir José Holleveger, sem sua anuência, a qual se encontra 

registrada em nome do segundo requerente Mariano José de Araujo Filho, 

gerando débitos de multa, licenciamento e IPVA, pugnando pela busca e 

apreensão da referida motocicleta e, subsidiariamente, pela condenação 

da reclamada nos danos materiais, no valor da tabela FIPE, bem como na 

transferência do veículo e dos débitos para o nome da requerida e/ou do 

terceiro adquirente e/ou o desfazimento do negócio da suposta venda. Por 

fim, requereu a condenação da requerida em danos morais ao primeiro 

requerente. Devidamente citada, a requerida não apresentou contestação. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que mesmo citada, a 

requerida deixou de apresentar contestação, DECRETO-LHE a REVELIA, 

nos termos do artigo 344 do CPC, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial. Constata-se que a requerida vendeu a 

motocicleta, de propriedade do primeiro requerente, a qual ainda se 

encontrava registrada em nome do segundo requerente, à terceiro, 

estranho à lide, bem como que este deu causa a multas de trânsito, as 

quais foram lançadas no prontuário da motocicleta, não tendo, inclusive, 

procedido com o pagamento dos débitos de licenciamento, seguro DPVAT 

e IPVA. Desta forma, deve a requerida ser condenada a restituir o veículo 

ao requerente Valmir José Holleveger, na forma pugnada na inicial. No que 

toca aos débitos junto ao DETRAN sobre a motocicleta, estando 

demonstrado que a requerida alienou à terceiro a motocicleta de 

propriedade do primeiro requerente e registrada em nome do segundo 

requerente, deve a mesma arcar com os débitos/multas de trânsito 

referentes à motocicleta, durante o período em que a mesma estiver sob 

sua posse e/ou do terceiro adquirente, inclusive licenciamento, IPVA e 

Seguro DPVAT. Quanto aos danos morais, constata-se que a autora 

vendeu, sem autorização, a motocicleta de propriedade do requerente 

Valmir José Holleveger, estando este, há mais de 01 ano sem poder 

utilizá-la. Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no que 

tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. 

Deste modo, considerando a inexistência de comprovação de que os fatos 

teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando o caráter, 

também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$3.000,00, 

que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a restituir 

a motocicleta, objeto da lide, ao autor Valmir José Holleveger, no prazo de 

30 dias, sob pena de multa, no valor de R$1.000,00; CONDENAR a 

requerida ao pagamento dos débitos e multas relativos à motocicleta, 

durante o período em que esta e/ou o terceiro adquirente estiverem na 

posse da referida motocicleta e, por fim, CONDENAR a reclamada ao 

pagamento de danos morais ao autor Valmir José Holleveger, no montante 

de R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso (398, do CC). Registro, que, caso não 

haja o cumprimento da obrigação de entrega de coisa pela reclamada 

(restituição da motocicleta), e formulado pedido expresso, pelo autor, 

poderá a obrigação ser convertida em perdas e danos, no momento 

oportuno (cumprimento de sentença), na forma do art. 499, do NCPC, 

sobre o valor indicado na inicial (R$4.535,00), eis que sequer foi alvo de 

impugnação pela reclamada. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003756-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FRANKLIN EVANGELISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003756-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: MARCOS FRANKLIN EVANGELISTA DA SILVA Vistos 

etc. Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003755-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICENEIA DE JESUS COSTA DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003755-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: NICENEIA DE JESUS COSTA DANTAS Vistos etc. 

Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003758-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA KRUG DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003758-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: MARGARIDA KRUG DE SOUZA Vistos etc. 

Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010535-55.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PIRES DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010535-55.2014.8.11.0040. REQUERENTE: MANOEL PIRES DA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Considerando que foi informada 

a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, neste ato, com a 

expedição do alvará judicial para transferência dos valores à conta 

bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.W.S. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003761-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: A.W.S. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. Vistos 

etc. Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMILSON DANTAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003762-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: ADIMILSON DANTAS DOS SANTOS Vistos etc. 

Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003769-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON LUIZ FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003769-66.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: EWERTON LUIZ FERREIRA Vistos etc. Compulsando os 

autos constato a incompetência territorial deste juízo, pois, nos termos do 

art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - do domicílio do réu 

ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III 

- do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, autor e réu 

possuem endereços diversos desta Comarca e, não há informação de que 

a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência territorial do juízo e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a audiência aprazada nos autos. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003771-36.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SIMOES DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003771-36.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: FRANCISCO SIMOES DANTAS Vistos etc. 

Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY NAIR NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MARLY NAIR 

NOGUEIRA Reclamado: VERDE TRANSPORTES LTDA Processo nº. 

1001498-84.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003779-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WATHIER & WATHIER LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003779-13.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: WATHIER & WATHIER LTDA - EPP Vistos etc. 

Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003780-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN FELIPE LUNARDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003780-95.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: JHONATAN FELIPE LUNARDI Vistos etc. Compulsando 

os autos constato a incompetência territorial deste juízo, pois, nos termos 

do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - do domicílio do réu 

ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III 

- do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, autor e réu 

possuem endereços diversos desta Comarca e, não há informação de que 

a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência territorial do juízo e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a audiência aprazada nos autos. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003796-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003796-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: MARCELO DOS SANTOS Vistos etc. Compulsando os 

autos constato a incompetência territorial deste juízo, pois, nos termos do 

art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - do domicílio do réu 

ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III 

- do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, autor e réu 

possuem endereços diversos desta Comarca e, não há informação de que 

a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência territorial do juízo e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a audiência aprazada nos autos. 
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Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003743-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERO ANTONIO NICACIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003743-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: ROMERO ANTONIO NICACIO Vistos etc. Compulsando 

os autos constato a incompetência territorial deste juízo, pois, nos termos 

do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - do domicílio do réu 

ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III 

- do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, autor e réu 

possuem endereços diversos desta Comarca e, não há informação de que 

a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência territorial do juízo e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a audiência aprazada nos autos. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003742-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIEVERSON CAVANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003742-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: RONIEVERSON CAVANI Vistos etc. Compulsando os 

autos constato a incompetência territorial deste juízo, pois, nos termos do 

art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - do domicílio do réu 

ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III 

- do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, autor e réu 

possuem endereços diversos desta Comarca e, não há informação de que 

a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência territorial do juízo e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a audiência aprazada nos autos. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003726-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSEMARA MATTE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003726-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: JUSSEMARA MATTE - ME Vistos etc. Compulsando os 

autos constato a incompetência territorial deste juízo, pois, nos termos do 

art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - do domicílio do réu 

ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III 

- do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, autor e réu 

possuem endereços diversos desta Comarca e, não há informação de que 

a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência territorial do juízo e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a audiência aprazada nos autos. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003724-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FERREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003724-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: CICERO FERREIRA RODRIGUES Vistos etc. 

Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003783-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA GONCALVES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003783-50.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: MADEIREIRA GONCALVES LTDA - ME Vistos etc. 

Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 
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exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003799-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R A CABRINI TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003799-04.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: R A CABRINI TRANSPORTES - ME Vistos etc. 

Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003782-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VITORIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003782-65.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

VITORIA LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a 

alegação de que a parte reclamada possui uma dívida no valor de R$ 

2.245,08, representado por um cheque devolvido por ausência de 

provisão de fundos. O reclamado, devidamente citado, não compareceu a 

audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA dos reclamados, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação (Num. 16893427), apesar de 

citados e intimados (Num. 15719000), nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 

mesmo porque a dívida está devidamente representada pelo cheque 

emitido pelo reclamado, consoante cártula juntada em Num. 14106897. 

Tecidas tais considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe, sendo desnecessários maiores comentários a respeito. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 2.245,08, 

devidamente corrigidos a partir da data da emissão do cheque objeto 

deste feito e com juros legais a partir da primeira apresentação, nos 

termos do entendimento pacificado pelo STJ, via Recurso Repetitivo nº 

1556834/SP. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000788-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL STEFANI DA SILVA OAB - MG130276 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000788-64.2018.8.11.0040 Reclamante: AUTO ELETRICA VOLVER LTDA 

- ME Reclamado: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

No mais, embora o requerido tenha apresentado reconvenção, nos termos 

do art. 31, da Lei n. 9.099/95, incabível a apresentação de reconvenção 

no Juizado Especial. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 

51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o 

polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, 

cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas 

processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010471-11.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ORGANISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS KOCHEM LTDA - ME (REQUERIDO)

RAKUTEN BRASIL INTERNET SERVICE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO RAFAEL MICHELON HERZOG OAB - PR72422 (ADVOGADO(A))

TIAGO LINEU BARROS GUMIERI RIBEIRO OAB - SP0298568A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO PINTO DA ROCHA NETO OAB - SP121003 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010471-11.2015.8.11.0040. REQUERENTE: RODRIGO ORGANISTA 

REQUERIDO: RAKUTEN BRASIL INTERNET SERVICE LTDA, IRMAOS 

KOCHEM LTDA - ME Vistos etc. Considerando que foi informada a 

quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, neste ato, com a 

expedição do alvará judicial para transferência dos valores à conta 

bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CARNIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001875-26.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MOACIR CARNIEL 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Considerando que foi 
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informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Após a 

vinculação junto à Conta Única, proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98664 Nr: 1237-15.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PYNARD DURGO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7.870 MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. WELBER COSTA BAIMA PARA 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS 1237-15.2013.811.0040, PROTOCOLO 98664, 

NO PRAZO DE 48 HORAS (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE 

ADOÇÃO DAS MEDIDAS. CABIVEIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 103406 Nr: 6415-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOUGLAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Vistos etc.

 Primeiramente, insta anotar que conforme o cálculo de fls. 183 

visualiza-se que o reeducando satisfez os requisitos para progressão do 

cumprimento em regime ABERTO em 29 de março de 2014.

Consigno que compulsando os autos visualiza-se o cumprimento de 03 

anos 06 meses e 13 dias da reprimenda, restando a executar 01 ano 09 

meses e 16 dias.

Diante deste panorama, considerando o teor da decisão de fls. 237, 

designo audiência admonitória para fixação das condições para 

cumprimento da reprimenda no regime aberto para o dia 25 de janeiro de 

2019, às 14:00horas.

Intime-se o reeducando.

Ciência ao MPE e a DPE.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188383 Nr: 3159-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLEI FLORIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. ANTONIO FERREIRA DINIZ, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESETNES AUTOS, 

ACERCA DO CÁLCULO DA PENA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112056 Nr: 4012-66.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE ABRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7.055-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANONE DA SILVA 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 4012-66.2014.811.0040, Protocolo 

112056, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102073 Nr: 5001-09.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOENI ARAUJO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITAO DE FREITAS 

- OAB:19747/O

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. DANILO MILITAO DE FREITAS, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS ACERCA 

DO CÁLCULO DE PENA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142374 Nr: 11861-55.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS RODRIGUES, Cpf: 

04678959106, Rg: 19884176, Filiação: Cleci Rodrigues, data de 

nascimento: 13/11/1991, brasileiro(a), natural de Veranópolis-RS, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal para CONDENAR o réu LUIZ CARLOS RODRIGUES, qualificado nos 

autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de 

reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao 

artigo 155, “caput”, do Código Penal, pelo fato praticado no dia 19/12/2015, 

conforme descrito na inicial, cuja vítima foi Diony Fontora Magalhães. Fixo 

o valor do dia-multa à base de (1/30) um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo dos fatos, na forma do artigo 49, § 1º, do Código 

Penal.Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, do Código Penal, 

levando-se em consideração a primariedade do réu e a quantidade de 

pena aplicada, estabeleço o REGIME ABERTO para o início do cumprimento 

da pena privativa de liberdade.Presentes os requisitos legais, torna-se 

cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, na forma do disposto no artigo 44 do Código Penal, revelando-se 

tal medida como suficiente à prevenção e à repressão do delito. Assim, 

conforme artigo 44, § 2º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade imposta por uma restritiva de direitos, cuja modalidade e forma 

de cumprimento ficarão à cargo do juízo das execuções penais. Saliento 

que a pena restritiva de direitos aqui imposta terá a mesma duração da 

pena privativa de liberdade substituída, nos termos do art. 55 do Código 

Penal.CONDENO o acusado ao pagamento das custas processuais, no 

prazo de cinco (5) dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em 

dívida ativa, nos termos da Secção 28 da CNGC. Mas, considerando 

tratar-se de réu assistido por defensor público, declaro isenção de 

pagamento.Em atenção ao § 1º do artigo 387 do Código de Processo 

Penal, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, posto que 

ausentes os pressupostos legais para decretação de prisão preventiva. 

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos 

culpados, e expeçam-se os ofícios ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal, bem como ao Cartório Distribuidor para anotações de praxe. 

Oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição 

Federal. A seguir, certificado o trânsito em julgado para a acusação e 

defesa, expeça-se a competente guia de execução penal, remetendo-se 

ao juízo das execuções penais, para o cumprimento da pena e/ou 

unificação, e, após, dê-se baixa na Distribuição e Relatórios.Ausente 

prova mínima de dano patrimonial à vítima, deixo de fixar valor mínimo de 
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reparação civil.Ciência ao Ministério Público Estadual e à Defensoria 

Pública.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Oportunamente, 

arquivem-se estes autos.Sorriso/MT, 10 de fevereiro de 2017.Glauber 

Lingiardi StrachiciniJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 05 de dezembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 95739 Nr: 7637-79.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 Vistos etc.

Em razão da manifestação da DPE nas fls. 1014/1014v, redesigno a 

Sessão Plenária de Júri para o dia 03 de maio de 2019, às 08h30min.

Mantenho as demais determinações de fl. 1012, as quais devem ser 

observadas.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 194113 Nr: 6373-17.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Vistos etc.

Em que pese os argumentos apresentados pelo parquet nas fls. 116/120, 

mantenho a decisão de fls. 108/109v, vez que, conforme verifica-se dos 

autos, até o presente momento não consta qualquer noticia que desabone 

a conduta carcerário do reeducando.

Ademais, verifica-se das fls. 112/113 e 121, que o reeducando vem 

realizando trabalhos externos no CRS com a finalidade de remir sua pena.

Cientifiquem-se o MPE e a DPE.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199416 Nr: 9351-64.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENOILSON BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Processo nº. 9351-64.2018.811.0040.

Código nº. 199416.

Execução Penal.

Vistos etc.

Cuida-se de Execução Penal de Denoilson Borges da Silva.

A defesa nas fls. 45/53, postula pela permanência do reeducando 

Denoilson a cumprir sua pena no Centro de Ressocialização de Sorriso, 

juntou os documentos de fls. 54/89.

Instado, o Ministério Público manifestou nas fls. 92/96 pelo indeferimento 

do pedido, requerendo com a máxima urgência a transferência do 

reeducando para qualquer penitenciária do Estado.

É o relatório, decido.

Apesar da irresignação do MPE em seu Parecer Ministerial de fls. 92/96, 

imperioso reconhecer o direito o reeducando Denoilson Borges da Silva 

em permanecer cumprindo sua reprimenda provisória nesta Comarca.

Apesar de o Centro de Ressocialização encontrar-se parcialmente 

interditado e com superlotação, as peculiaridades do caso merece 

acolhimento. Vejamos.

A defesa justificou a permanecia do reeducando nesta Comarca em razão 

de ser preso provisório e possuir familiares residentes em Sorriso.

Aduz ainda, que a companheira do reeducando, Sra. Alice Alves dos 

Santos, esta gestante, com previsão de parto para o mês de fevereiro de 

2019, juntando os documentos de fls. 55/63 que comprovam a veracidade 

dos argumentos expostos.

Ademais, importante anotar que não consta nos autos até o presente 

momento, qualquer fato de desabone a conduta do reeducando no CRS, 

conforme se observa da certidão de fl. 63.

Ante o exposto, e diante da possibilidade jurídica do pedido, com base nos 

artigos 102 e 103, ambos da Lei n°. 7.210/84, autorizo o reeducando 

DENOILSON BORGES DA SILVA a permanecer cumprindo pena no CRS.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Proceda-se a realização de cálculo de pena do reeducando, após, 

abra-se vistas ao MPE e a Defesa para manifestação.

Empós, conclusos.

Às providências, cumpra-se.

Sorriso - MT, em 29 de novembro de 2018.

Anderson Candiotto,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178796 Nr: 8352-48.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO WALCHAK NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Certifico e dou fé que remeto o presente para INTIMAÇÃO do patrono do 

réu a fim de apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 162182 Nr: 10418-35.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - OAB:

 DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO 

deliberou: 1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que 

toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação 

e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da 

seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ). 2- Destarte, 

considerando a necessidade de colher o depoimento da vítima, na forma 

da Lei 13.431/2017, por meio de escuta especializada e depoimento 

especial, o depoimento da vítima será realizado por meio de escuta 

especializada, sendo limitada ao relato estritamente necessário para o 

cumprimento de sua finalidade e será realizada nesse juízo na sala de 

depoimento sem dano. Para o depoimento da vítima, nomeio a psicologa do 

juizo, Leidimara de Oliveira Gomes, devendo para tanto ser observados os 

protocolos próprios da fase, na forma do artigo 7.º e seguintes da Lei 

11.431/2017 e, garantida a ampla defesa do investigado. 3- Fixo prazo de 

48 (quarenta e oito) horas para a equipe multidisciplinar juntar relatorio do 

DEPOIMENTO ESPECIAL realizado nesta oralidade na forma da lei 

13.431/17, sendo que, após, à conclusão imediata. 4- Destarte, 

considerando que estudos demonstram que as consequências do abuso 

sexual estão presentes em todos os aspectos da condição humana, 

deixando marcas – físicas, psíquicas, sociais, sexuais, entre outras – que 

poderão comprometer seriamente a vida da vítima, DETERMINO, que seja a 

vítima encaminhada para acompanhamento assistencial e psicológico pelo 

CREAS de Sorriso/MT, devendo o CREAS realizar atendimento semanal, 

encaminhando relatório mensalmente a este juízo do atendimento prestado 

a vítima, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses. 5- Após juntada do laudo 

referido no item 3, encerrada estará a instrução, então, conforme § 3º do 
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art. 403 do CPP, abra vista às partes para alegações finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias. 7- Saem os presentes intimados. Expedindo 

o necessário. Cumpra-se com celeridade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 160156 Nr: 9247-43.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AMADOR DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Vinícius Rocha Nogueira 

- OAB:47.364, Pedro Júnior Bandeira Barros Dias - OAB:47.788, 

Thiago Cortes Dias - OAB:43.092

 Processo: 9247-43.2016.811.0040 (Código 160156)

VISTOS/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará em deslocamento 

nesta data do dia 05/12/2018 em razão de mestrado, redesigno a oralidade 

em comento para o dia 12/06/2019, às 16:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 04 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 113017 Nr: 4779-07.2014.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SB, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Processo: 4779-07.2014.811.0040 Código 113017

VISTOS/MV

Trata-se de procedimento cautelar autônomo instaurado para aplicação de 

medidas protetivas de urgência, na forma da Lei n.º 11.340/06 (“Lei Maria 

da Penha”), em razão da configuração de atos de violência contra mulher 

no âmbito doméstico-familiar. No decorrer do feito, foram concedidas 

medidas protetivas à vítima.

Após, entre um ato e outro, e observado o regular trâmite procedimental 

previsto na lei de regência, a vítima informou nos autos que não possui 

mais interesse na permanência das medidas protetivas outrora deferidas, 

vez que a situação de violência doméstica que embasou o pedido deixou 

de existir.

É o breve relato. Decido.

Consta dos autos que a vítima manifestou expressamente seu 

desinteresse na manutenção das medidas protetivas concedidas neste 

feito, o que indica cessação dos atos de violência doméstica 

configurados, impondo-se, por consequência, a extinção deste processo 

cautelar, ante a perda do objeto.

Assim, homologo a manifestação da vítima, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 13 da Lei n.º 11.340/06, dada a 

falta superveniente de interesse processual, razão pela qual REVOGO AS 

MEDIDAS PROTETIVAS outrora concedidas.

Sem custas.

Após as formalidades legais, transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo ut CNGC.

Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 181971 Nr: 10276-94.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O

 Processo: 10276-94.2017.811.0040 (Código 181971)

VISTOS/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará em mestrado na data 

do dia 06/12/2018, redesigno a oralidade em comento para o dia 

12/06/2019, às 15:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 158352 Nr: 8234-09.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YPRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER NETO LOPES PINTO - 

OAB:11055

 Processo: 8234-09.2016.811.0040 (Código 158352)

VISTOS/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará em mestrado na data 

do dia 06/12/2018, redesigno a oralidade em comento para o dia 

12/06/2019, às 14:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105893 Nr: 8984-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON NOVAES BALBUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de JACKSON 

NOVAES BALBUENA, devidamente qualificado nos autos, em virtude de 

ter-se operado a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime 
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tipificado no artigo 306 do CTB, o que faço com fundamento no art. 107, 

inciso IV c/c o art. 110 e 112 do Código Penal e art. 61 do Código de 

Processo Penal.Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo 

ut CNGC, sobretudo para os Institutos de Identificação. Transitada em 

julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na distribuição, sem 

a cobrança de emolumentos e/ou custas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 156155 Nr: 7070-09.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, jiuvani leal - 

OAB:24645/O, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Processo: 7070-09.2016.811.0040 (Código 156155)

VISTOS/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará em mestrado na data 

do dia 06/12/2018, redesigno a oralidade em comento para o dia 

12/06/2019, às 14:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97422 Nr: 9447-89.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO PIOVESAN FRANCESCONI, ANDERSON 

SANTOS FRANCISCONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Processo: 9447-89.2012.811.0040 (Código 97422)

VISTOS/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará em mestrado na data 

do dia 06/12/2018, redesigno a oralidade em comento para o dia 

29/05/2019, às 17:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 182609 Nr: 10632-89.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Processo: 10632-89.2017.811.0040 (Código 182609)

VISTOS/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará em mestrado na data 

do dia 06/12/2018, redesigno a oralidade em comento para o dia 

12/06/2019, às 15:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 155657 Nr: 6783-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON WILLQUER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA LIMA DE SOUZA - 

OAB:17937/O

 Processo: 6783-46.2016.811.0040 (Código 155657)

VISTOS/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará em mestrado na data 

do dia 06/12/2018, redesigno a oralidade em comento para o dia 

02/05/2019, às 17:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 185069 Nr: 927-33.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE - 

OAB:7679

 Processo: 927-33.2018.811.0040 (Código 185069)

VISTOS/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará em mestrado na data 

do dia 06/12/2018, redesigno a oralidade em comento para o dia 

29/05/2019, às 16:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.
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Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194348 Nr: 6504-89.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MEDINA DORNAS, MEIRE MARIA 

PEREIRA SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106163 Nr: 9235-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA CUSTÓDIO MACIEL, CRISTIANE 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANE APARECIDA DA SILVA, Cpf: 

01741452171, Rg: 1860637-7, Filiação: Louse Paula da Silva e Claudio 

Ramos, data de nascimento: 02/10/1981, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, convivente, do lar, Telefone 66-9608-9113. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Por todo conteúdo abaixo transcrita, bem como se o réu 

deseja recorrer a sentença..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR as acusadas Débora Custódio Maciel e Cristiane Aparecida da 

Silva, devidamente qualificadas nos autos, pela prática da infração penal 

de violação de direito autoral, na forma prevista no art. 184, § 2°, do 

Código Penal.I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de 

Multa.I.I. Da Acusada Débora Custódio Maciel.No tocante aos 

antecedentes criminais, vislumbra-se, da análise dos autos, a inexistência 

de registros satisfatórios que possam levar a considerar tal rubrica como 

sendo desfavorável, pois a ré responde somente ao presente processo. 

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social. No que tange à 

culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, ao 

comportamento da vítima e as conseqüências do crime, considero que tais 

rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, já 

que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio 

social.Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a 

maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis fixo a 

PENA-BASE imputada ao réu em 02 (dois) anos de reclusão, mínimo 

legal.Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Não vislumbro a 

ocorrência de circunstâncias agravantes. D’outra banda, observa-se que 

o réu confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código 

Penal], cuja análise já foi realizada. Contudo, não obstante tenha 

posicionamento pessoal em rota de contraposição, cedo espaço ao 

torrencial entendimento jurisprudencial que preconiza que a incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 

mínimo legal [Súmula n.º 231 do STJ]. Deixo, portanto, à luz de tais 

premissas, de concretizar a implementação da circunstância atenuante, de 

sorte que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar equivalente a 

02 (dois) anos de reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA 

DEFINITIVA, que fica fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em razão da 

ausência de causa de aumento e diminuição da pena.I.II Da Acusada 

Cristiane Aparecida da Silva. No tocante aos antecedentes criminais, 

vislumbra-se, da análise dos autos, a inexistência de registros 

satisfatórios que possam levar a considerar tal rubrica como sendo 

desfavorável, pois a ré responde somente ao presente processo. Não 

existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo 

conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do 

agente e a sua conduta social. No que tange à culpabilidade, aos motivos 

e às circunstâncias do crime, ao comportamento da vítima e as 

conseqüências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de 

gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não 

descambou para excessos reprováveis no seio social.Destarte, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja 

análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime 

daquelas que foram reputadas favoráveis fixo a PENA-BASE imputada ao 

réu em 02 (dois) anos de reclusão, mínimo legal.Feito isso, passo a 

fixação da PENA PROVISÓRIA. Não vislumbro a ocorrência de 

circunstâncias agravantes. D’outra banda, observa-se que o réu 

confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal], 

cuja análise já foi realizada. Contudo, não obstante tenha posicionamento 

pessoal em rota de contraposição, cedo espaço ao torrencial 

entendimento jurisprudencial que preconiza que a incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 

mínimo legal [Súmula n.º 231 do STJ]. Deixo, portanto, à luz de tais 

premissas, de concretizar a implementação da circunstância atenuante, de 

sorte que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar equivalente a 

02 (dois) anos de reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA 

DEFINITIVA, que fica fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em razão da 

ausência de causa de aumento e diminuição da pena.II. Do Regime de 

Cumprimento.A pena será cumprida em regime ABERTO, inicial, de acordo 

com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código 

Penal.III. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena 

Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.Presentes as 

condições do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade por duas penas restritivas de direitos [art. 44, § 2.º do Código 

Penal], fixando-as nas modalidades de: a) prestação pecuniária [art. 45, § 

1.º do Código Penal], consistente no pagamento da quantia equivalente a 

100% (cento pontos percentuais) do valor correspondente ao salário 

mínimo vigente há época da prolação do presente veredicto, ao Conselho 

da Comunidade de Sorriso/MT, a qual será destinada a reformas da Centro 

de Ressocialização desta urbe (PODENDO AMBAS SE VALER DAS 

FIANÇAS DEPOSITADAS ÀS FLS. 38) e; b) prestação de serviços à 

comunidade ou à entidades assistenciais, de acordo com as aptidões do 

réu, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; devendo 

perdurar, sua duração, pelo mesmo período indicado para pena privativa 

de liberdade substituída — 02 (dois) anos de reclusão —, sendo facultado 

ao condenado cumpri-la em prazo menor, na forma do disposto nos art. 

46, § 4.º c/c o art. 55 ambos do Código Penal.IV. Da Análise da 

Possibilidade do Requerido Apelar em Regime de Liberdade.Concedo às 

requeridas Débora Custódio Maciel e Cristiane Aparecida da Silva o direito 

de apelarem em liberdade, exceto se por outro motivo não estiverem 

presas, em razão da ausência, no caso concreto, de ressonância nas 

hipóteses previstas para prisão preventiva, não sendo recomendado o 

recolhimento do requerido à prisão [art. 312 e art. 387, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Penal].E, isso se justifica porque, segundo 

torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito do tema, como 

forma de se prestigiar a aplicação do princípio da prevalência do estado 

de inocência [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88], não obstante a prolação de 

um édito de condenação, em se tratando de réu que respondeu ao 

processo em regime de liberdade, sem causar qualquer embaraço ao 

normal andamento do feito, não se afigura lícito impor ao condenado o 

recolhimento ao cárcere para apreciação de eventual recurso apelatório 

como resultado direto e linear da sentença condenatória, máxime se 

inexiste, até o presente momento, fundamentação concreta para justificar 

a necessidade da medida constritiva de liberdade.A corroborar tais 

assertivas, trago a colação os seguintes precedentes jurisprudenciais, de 

lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas transcrevo 

fracionadamente:“(…) 1. Em princípio, o réu que esteve em liberdade 

durante o transcorrer da ação penal tem o direito de aguardar solto o 

julgamento do recurso que interponha contra a sentença que o condenou. 

2. A prisão cautelar, de natureza processual, só pode ser decretada em 

se mostrando a absoluta necessidade de sua adoção. (…)” (STJ, Habeas 

Corpus n.º 17.208/CE, 3.ª Seção, Relator: Ministro Paulo Gallotti, julgado em 

12/09/2001, fonte DJ de 18/02/2002, p. 229).“(…) 1. Deve ser concedido 
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ao réu que permaneceu solto durante toda a instrução criminal o direito de 

apelar em liberdade, salvo quando demonstrada a presença dos requisitos 

autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. (…)” 

(STJ, Habeas Corpus n.º 55.255/SP, 5.ª Turma, Relator: Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, julgado em 20/11/2007, fonte DJ de 07/02/2008, p. 1).“(…) 

Se réu respondeu a todo o processo em liberdade e não se observa 

qualquer alteração processual a justificar a segregação cautelar, assim 

deve permanecer até o exaurimento da instância recursal, ressalvadas as 

hipóteses de presença dos pressupostos e requisitos da custódia 

cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal), suficientemente 

demonstrados pelo magistrado. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 73.578/RS, 

6.ª Turma, Relator: Juiz Convocado Carlos Fernando Mathias, julgado em 

30/08/2007, fonte DJ de 15/10/2007, p. 357).V. Das Demais 

Providências.Isento as sentenciadas do pagamento das custas e 

despesas processuais, haja vista terem sido assistidas pela Defensoria 

Pública. Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação:a) 

preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento 

de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo 

Penal];b) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984], COM CÓPIA DA 

FIANÇA DE FLS. 38 referente a um salário mínimo de cada acusada. 

D’outra banda, no que tange à questão alusiva à suspensão dos direitos 

políticos, a que faz menção o art. 15, inciso III da CRFB/88, penso que a 

sua concretização não ser afigura viável na hipótese concreta. E, isso se 

justifica porque, como forma de dar vazão ao princípio da razoabilidade e 

da proporcionalidade — também conhecido como princípio da proibição de 

excesso —, da individualização da pena e da motivação das decisões 

judiciais, alçados ao ‘status’ de postulados de estirpe constitucional [art. 

1.º, inciso III, art. 3.º, inciso I, 5.º, incisos LIV e XLVI e art. 93, inciso IX, 

todos da CRFB/88], há a necessidade de se traçar um liame de 

pertinência, a ser entrelaçado entre a suspensão dos direitos políticos 

(efeito) e a natureza e a gravidade da ação humana que deu azo ao delito, 

assim como a quantidade e a modalidade de execução da pena (causa 

primária), para que, somente então, seja aquilatada, por parte do 

hermeneuta, a necessidade/conveniência da adoção da medida de 

privação. A aplicação irrestrita do comando normativo estampado no art. 

15, inciso III da CRFB/88, de molde a englobar indiscriminadamente casos 

de condenação por crimes culposos, delitos de menor potencial ofensivo, 

demais infrações penais que a legislação de direção impõe a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão 

condicional da pena, não só profana os postulados reitores da matéria, 

como também não traduz o verdadeiro propósito da norma, que passa a 

noção de que a condenação criminal, que habilita a privação do exercício 

dos direitos políticos, relaciona-se àquela que, em função da privação da 

liberdade do indivíduo, a fruição deste direito encontra-se 

obstaculizado.Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 

5ª vara. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se. Às providências.Sorriso/MT, 13 de junho de 2016. Emanuelle 

Chiaradia Navarro Mano,Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 04 de dezembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111083 Nr: 3182-03.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI RODRIGUES AGUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI APARECIDA DE 

MELLO - OAB:18497, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 Certifico e dou fé que IMPULSIONO o presente para INTIMAÇÃO da 

defesa acerca da sentença de fls. 186/188: (...)Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim de ABSOLVER o réu 

Valderi Rodrigues Agueiro da prática do crime de ameaça, previsto no 

artigo 147 do CP, bem como CONDENÁ-LO pela prática da contravenção 

penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto lei nº 

3688/1941.Passo, portanto, fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 15 

(quinze) dias de prisão simples, mínimo legal.Feito isso, passo a fixação da 

PENA PROVISÓRIA, sendo que não verifico atenuantes nem agravantes, 

tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fica a 

PENA DEFINITIVA fixada em 15 (quinze) dias de prisão simples.II. (...) Da 

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.A pena será cumprida em 

regime ABERTO, inicialmente, de acordo com o art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do 

Código Penal.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 

pena restritiva de direitos, por ter excedido os limites máximos previstos 

na norma de regência [art. 44 do Código Penal], devendo, o mesmo 

raciocínio ser feito no que pertine a suspensão condicional da pena [art. 

77 do Código Penal], até mesmo porque a concessão de tais benefícios 

nessas circunstâncias seria absolutamente incompatível com a conduta 

protagonizada pelo acusado.Ocorre que há que considerar que o acusado 

permaneceu preso de 15/04/2014 (fls. 12) a 07/08/2014 (fls. 145), ou seja, 

por quase 4 (quatro) meses, pelo que DOU A PENA POR CUMPRIDA. III. Da 

Análise da Possibilidade do Réu Apelar em Regime de Liberdade.Concedo 

ao réu o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro motivo não 

estiver preso, em razão da ausência, no caso concreto, de ressonância 

nas hipóteses previstas para prisão preventiva, não sendo recomendado 

o recolhimento do requerido à prisão [art. 312 c/c o art. 594, ambos do 

Código de Processo Penal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163949 Nr: 11507-93.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, 

HENRIQUE DA SILVA HAIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa do 

réu Francisco Pereira de Souza Junior, a fim de apresentar suas 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121065 Nr: 10005-90.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS DA SILVA LARA, LEANDRO 

DAS CHAGAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JOSIANE PILATTI - OAB:33.611/SC, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Certifico e dou fé que encaminho ao DJE para intimação dos patronos do 

denunciado Leandro Chagas Alves, acerca da sentença de fls. 238/255.

Fabiane NAscimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 49419 Nr: 1355-30.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OLIVEIRA MORAIS, AMALIO ADAIR 

INHENGUES, KLEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CARLOS SOARES DE JESUS - OAB:4711-B, ERICSON 

CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Processo: 1355-30.2009.811.0040 Código 49419

VISTOS/MV

Considerando a renúncia do advogado de fl.271, DETERMINO a intimação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 279 de 1103



do réu para que, no prazo de 05 (cinco) dias, constitua novo patrono, para 

que compareça à audiência designada para o dia 12/12/2018 às 16:00 

horas.

Sem prejuízo ao acima exposto, uma vez a parte devidamente intimada e 

restando omisso(a/s) o(a/s) acusado(a/s) quanto à determinação acima, 

desde já, NOMEIO o ilustre DEFENSOR PÚBLICO atuante no juízo, o qual 

será intimado pessoalmente.

Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 30 de novembro de 2018.

 ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 173379 Nr: 5368-91.2017.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WANDERLEI RAFALSKY NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DUTRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973

 Processo: 5368-91.2017.811.0040 Código 173379

VISTOS/MV

Trata-se de Ação De Restituição De Coisa Apreendida formulado por 

WANDERLEI RAFALSKY NETO.

Considerando que houve comprovação da propriedade dos bens, qual 

sejam 01 (um) veículo – FIAT ESTRADA – placa NPJ – 4658 – Renavam n° 

00172584345, pelo requerente, DEFIRO o pedido de restituição de bens, 

mediante termo de entrega.

Após, arquive-se o presente incidente, assim procedendo o(a/s) diligente 

gestor(a/s) judicial mediante anotações e baixas necessárias.

Para intimação das partes e advogados constituídos/dativos publique tal 

decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando no feito, 

ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Isenção legal de custas e despesas processuais ut disposição da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 30 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 142933 Nr: 235-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DE OLIVEIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Augusto Heck - 

OAB:20845/O

 Processo: 235-05.2016.811.0040 (Código 142933)

SENTENÇA

Ação penal – suspensão condicional do processo expirado prazo sem 

revogação – art. 89, §5°, lei 9.099/95 – Extinção da punibilidade.

VISTOS/KP.

Trata-se de “ação penal” que visa a apurar a prática do crime previsto no 

art. 306 da Lei n.º 9.503/1997, em que figura como acusado MATHEUS DE 

OLIVEIRA MORAIS.

O Ministério Público requereu à fl. 77 a extinção da punibilidade.

Eis o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, compulsando o contingente probatório produzido no 

processo é possível divisar que no dia 21 de setembro de 2016 o acusado 

MATHEUS DE OLIVEIRA MORAIS aderiu às condições relativas à 

suspensão condicional do processo que para a hipótese em concreto 

impunha/preconizava o lapso de tempo equivalente a 02 (dois) anos de 

sobrestamento da ação penal e o dever de comparecer mensalmente em 

Juízo para justificar suas atividades (fl. 75/76). Segundo as informações 

produzidas no processo, deflui-se também que o acusado cumpriu de 

forma integral o encargo originalmente assumido/contraído.

Portanto, diante desta perspectiva considerando-se o cumprimento integral 

das condições relativas à suspensão condicional do processo e, exaurido 

o interregno de tempo pré-fixado para efeito de suspensão do processo 

sem que ocorresse a revogação da medida, considero que se operou a 

extinção da punibilidade do requerido.

Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de MATHEUS 

DE OLIVEIRA MORAIS, devidamente qualificado, relativamente à acusação 

da prática do delito descrito no art. 306 da Lei n.º 9.503/1997, fazendo-o 

com fundamento nas disposições do art. 89, § 5.º da Lei n.º 9.099/1995.

Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo ut CNGC, 

sobretudo para os Institutos de Identificação.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na 

distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 29 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 173427 Nr: 5397-44.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA DA SILVA ANDRADE, GUSTAVO 

VICENTINO FIDELIO, RENATO DIEGO MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970, 

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Processo: 5397-44.2017.811.0040 (Código 173427)

VISTO/KP

Destarte, considerando informação prestada as fls. 243/244 pela defesa 

do acusado Gustavo Vicentino Fidelio em que desiste da interposição de 

recurso, mantenha-se a sentença penal condenatória e expeça-se guia de 

execução definitiva do réu condenado, devendo o gestor judicial, observar 

o disposto nos artigos 983 da CNGC/MT.

 Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá 

proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - 

INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório 

Distribuidor acerca da condenação e verificará a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso 

positivo remeterá os autos conclusos para a devida destinação, ut art. 982 

da CNGC/MT.

 Após, cumpridas as formalidades, remeter os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 30 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 132673 Nr: 6702-34.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDRZ, OZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, Jiuvani Leal 

- OAB:24645/0, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370

 Processo: 6702-34.2015.811.0040 Código 132673

VISTOS/MV

Trata-se de pedido de Restituição de Bem Apreendido formulado por 

Janesléia Barbosa dos Reis Zavareza e Osvanir Zavareza.

Considerando que os réus foram absolvidos dos crimes à eles imputados, 

DETERMINO a restituição dos bens apreendidos, conforme requerimento 
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de fls. 226/230, bem como a devolução do valor pago a título de fiança 

vinculado aos autos às fls. 42, mediante termo de entrega.

Para intimação das partes e advogados constituídos/dativos publique tal 

decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando no feito, 

ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Isenção legal de custas e despesas processuais ut disposição da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 30 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 89370 Nr: 957-78.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RUBIN DE MELLO, BONIFACIO PINTO 

DE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 957-78.2012.811.0040 (Código 89370) Vistos/KP. Trata-se de 

ação penal em que o acusado fora condenado a 01 (um) mês de 

detenção, nas penas do art. 180, §1°, do CP (fls. 97/102). O Ministério 

Público perquiriu pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

(fl. 114). É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Dispõe o art.110, 

§1º, do CP, que a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito 

em julgado, regula-se pela pena aplicada, de forma a se utilizar como 

parâmetro os limites definidos no art.109, também do Código Penal. Por 

outro lado, o art.61, do CPP, aponta que “em qualquer fase do processo, o 

juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.” 

Desse modo, a prescrição intercorrente ocorre em duas hipóteses, 

quando o acusado não é intimado da sentença ou quando intimado decidi 

recorrer, mas seu recurso não é julgado há tempo, ou seja, antes do 

transcurso do lapso temporal fulminante. E no caso em concreto, está 

prescrita a pretensão punitiva estatal, pois entre a data do marco 

interruptivo, ou termo inicial, 11/12/14 (fl.97/102) até a data de intimação do 

acusado transcorreram mais de 04 (quatro) anos (fl. 110/113), tempo 

superior aquele fixado como paradigma no art.109, VI, do CP, levando-se 

em consideração que as penas prescrevem para o crime (art.119, do CP), 

e que não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva, sem que o 

acusado tenha sido intimado da sentença condenatória até o dia 

27/11/2018. Por todo o exposto, com lastro no art.107, IV, do CP, 

DECLARO EXTINTA a pretensão punitiva estatal em razão da prescrição. 

Ciência ao MPE. Após, arquivem-se os autos, dando-se as baixas e 

anotações de praxe. De Sorriso/MT, 30 de novembro de 2018. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137345 Nr: 9287-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT

 Carta Precatória n.º 9287-59.2015.811.0040 (Código 137345)

VISTO/MV.

Considerando que a audiência aprazada para o dia 07/11/2018 restou por 

prejudicada em razão do declínio do presente feito à esta vara, designo 

nova audiência de continuação para o dia 20/03/2019 às 13:30 horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 30 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169776 Nr: 3241-83.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SCHIMIDT DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN JOSE DE ASSIS - 

OAB:27269, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 Processo: 3241-83.2017.811.0040 Código 169776

VISTOS/MV

Considerando o pedido da defesa de fls. 717 e a manifestação favorável 

do MPE às fls. 723, DETERMINO que seja oficiado a Politec para que 

agende dia e hora para que o réu possa fazer a colheita do material 

genético.

Após, intime o réu acerca da data designada, para que ele compareça à 

sede da Politec, no dia e hora designados, para realizar a colheita do 

material genético.

Sem prejuízo do acima exposto, oficie a autoridade policial para que 

informe na posse de quem fora apreendido as peças de roupas 

constantes à fl. 57, devendo as respectivas peças serem periciadas, com 

o intuito de que seja analisado se há ou não vestígio de sangue.

Por fim, e considerando que o MPE logrou êxito na localização das 

testemunhas faltantes, designo nova oralidade para o dia 19/02/2019 às 

14:00 horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 120219 Nr: 1725-33.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENDYSON DE OLIVEIRA SOUZA, EDUARDO 

GERMANO DOS SANTOS, CLEYTON ALEXANDRE FUJIMOTO NUNES 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 1725-33.2014.811.0040 (Código 120219)

VISTOS/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará em deslocamento 

nesta data do dia 05/12/2018 em razão de mestrado, redesigno a oralidade 

em comento para o dia 12/06/2019, às 17:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 04 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 160519 Nr: 9441-43.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDISON DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:13171/O

 Processo: 9441-43.2016.811.0040 (Código 160519)

VISTOS/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará em deslocamento 
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nesta data do dia 05/12/2018 em razão de mestrado, redesigno a oralidade 

em comento para o dia 13/06/2019, às 14:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 04 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279864 Nr: 8904-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL, PASQUINA 

DONIDA CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos.

FRANCISMAR SANCHES LOPES ingressou com a vertente execução de 

título judicial em face de ARGEU DONIDA DAL CASTEL e PASQUINA 

DONIDA CASTEL, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa que fora realizado acordo 

extrajudicial e que a parte executada promoveu o pagamento integral do 

valor acordado (fl. 29).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De início, diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu 

desiderato, carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente 

essa fase do processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS, se houver, pela parte executada.

Uma vez que o termo de penhora somente seria lavrado após juntada da 

matrícula atualizada do imóvel, a qual não fora juntada, não há o que se 

falar em baixa da penhora. Posto isso, INDEFIRO o pedido correlato.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270895 Nr: 1891-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK AUGUSTO BARRETO MANZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMELINO PEREIRA DA SILVA, OTÁVIO 

CAMPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:RO/571, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 357 do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas.

Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas: (a) se a parte autora é 

possuidora do móvel litigioso e desde quando; e (b) se a parte autora é 

proprietária do móvel litigioso e desde quando.

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das 

partes.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de fevereiro 

de 2019, às 14h00min, devendo as partes apresentarem rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como procederem à sua intimação, conforme determina o art. 455 do 

CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122439 Nr: 1526-05.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ROGERIO DA SILVA, DROGARIA DROGA 

CHIK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA CHIK LTDA, SANDRO 

ROGERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6843-MT, DANIEL SCHILO - OAB:9954/MT, JABES ALBERTO DIAS 

- OAB:17005/O, JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6843-MT, ARSTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23.651

 Vistos.

Não obstante os atos executórios promovidos até a vertente data, a 

verdade é que, compulsando detidamente os autos, mormente à fl. 26, é 

possível verificar que a parte autora/executada é beneficiária da justiça 

gratuita. Logo, muito embora condenada ao pagamento das despesas, 

custas e honorários advocatícios, tal condenação está suspensa, na 

forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

Depois, não se vê dos autos qualquer decisão revogando o aludido 

benefício, de modo que se mantém hígido.

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida (fl. 50), decotando-se o valor 

atinente aos honorários advocatícios, custas e despesas processuais, se 

for o caso, oportunidade em que deverá esclarecer se mantém interesse 

em prosseguir a execução por tal valor.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5852 Nr: 58-31.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO FRITZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CHIQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, Karlla 

Christine Coelho Fernandes Carvalho - OAB:8852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMYLSON PENA DOS 

SANTOS - OAB:13782/PR

 Vistos.

Considerando o contido no ofício de fl. 527, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, manifestar sobre a aludida resposta, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 54384 Nr: 4030-23.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Vistos. De início, não obstante o conteúdo da petição de fls. 425/426, a 

certidão de fl. 424 apenas determinou a intimação da parte executada para 

manifestar sobre o valor proposto pelo perito, uma vez que, se a parte 

exequente obtiver êxito, será expedida certidão de crédito contra o 

Estado, porém, caso a parte autora obtenha êxito, a parte executada será 

condenada ao pagamento dos aludidos honorários. Logo, se a parte 

executada poderá vir a ser condenada ao pagamento dos aludidos 

honorários, com razão a sua intimação para manifestar sobre o valor 

proposto. Depois, acerca da irresignação da parte executada de fl. 428, 

em que pese a pretensão externada pela aludida petição, a verdade é que 

tal pleito já fora analisado pela decisão de fls. 393/393-verso. Veja-se que 

a parte executada poderia ter se valido do recurso próprio para atacar a 

decisão vergastada, porém, não o fez. Assim, tal ato judicial está indene à 

alteração, mormente pela preclusão que se verificou na espécie, na forma 

do artigo 507 do CPC. Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, comentando o aludido artigo 507 do CPC, lecionam que: (...) 

Logo, INDEFIRO o pleito em questão. Considerando a inexistência de 

impugnação específica acerca do valor proposto pelo perito, HOMOLOGO 

os honorários periciais de fls. 421/423. PROSSIGA-SE com o cumprimento 

da decisão de fls. 393/393-verso. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276701 Nr: 6325-13.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, RECEBO a emenda da inicial, no que se refere ao valor da causa, 

como apontado às fls. 116/116-verso.

PROMOVA-SE a retificação da distribuição e autuação para fazer constar 

como valor da causa o importe de R$ 862.041,18, como apontado à fl. 

116-verso.

No mais, considerando que, no Agravo de Instrumento n. 

1009695-51.2018.8.11.0000, fora deferido apenas o parcelamento das 

custas, ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria Judicial para promover o 

cálculo das custas e taxa judicial, indicando o valor para pagamento da 

primeira parcela, conforme o artigo 468, § 7º, da CNGC - Foro Judicial.

Com o cálculo, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 dias, 

promover o depósito da primeira parcela, além do valor atinente às custas 

de distribuição e contadoria, sendo que deverá promover o pagamento 

das demais, com incidência de correção monetária, na forma do artigo 

468, § 7º, da CNGC - Foro Judicial.

Com a juntada do comprovante de recolhimento da primeira parcela e do 

depósito das custas de distribuição e contadoria, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 14679 Nr: 403-84.2001.811.0055

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. HOSTON BELIZÁRIO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA REGINA DE JESUS RIBEIRO, NICANOR 

BATISTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente pessoalmente e pelo digno advogado para, 

no prazo de 05 dias, promover o andamento do feito, sob pena de 

extinção.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287540 Nr: 15240-51.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIONE DA SILVA FUZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEM PRODUÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê à fl. 72, a inclusão no polo passivo da 

demanda do Sr. Sandro Jefferson de Andrade Zacarkin.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o 

estado civil ou a existência de união estável, a profissão e o endereço 

eletrônico do aludido demandado, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

Após, uma vez cumprida a determinação acima, INTIME-SE o demandado 

Zem Produções para, no prazo de 15 dias, manifestar a sua concordância 

ou não ao pleito de inclusão no polo passivo da demanda do Sr. Sandro 

Jefferson de Andrade Zacarkin, consoante o disposto no artigo 329, 

inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse- 

Pretensão de inclusão de terceiro no polo passivo após a citação – 

Impossibilidade – Estabilização subjetiva da demanda que veda a alteração 

dos polos da demanda após a citação, sem consentimento dos réus – Art. 

329, inc. II, do Código de Processo Civil - Decisão mantida – Recurso não 

provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2219618-20.2017.8.26.0000; 

Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/04/2018; 

Data de Registro: 14/04/2018) (negrito nosso)

Com a indicação das informações faltantes acerca da qualificação do 

aludido demandado, tal qual a concordância ou discordância da parte 

demandada já citada, CONCLUSOS.

Vale dizer que, uma vez que o feito fora remetido à conclusão quando já 

em curso o prazo da demandada Zem Produções para apresentar 

contestação, é de ser devolvido o prazo para tanto, o que se fará após a 

decisão sobre a inclusão ou não do terceiro.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248623 Nr: 15497-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON RIOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, Caroline Gonçalves Barros - OAB:24177-O

 Vistos.

De início, consoante o contido no ato judicial de fl. 106, bem como na 

petição de fls. 108/109, DECLARO a nulidade dos atos praticados desde a 

decisão de fls. 41/41-verso.

No mais, SUSPENDO o vertente feito até o dia 27/12/2018, como 

expressamente requerido às fls. 104/104-verso e fls. 108/109.

Após, tanscorrido o prazo assinalado acima, CONCLUSOS para 

recebimento da inicial como ação de cobrança, com a designação de 

solenidade preliminar, nos termos do artigo 334 do CPC e seguintes.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 281237 Nr: 10025-94.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCHARETH CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. VIEIRA LUZ LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PARZIANELLO - 

OAB:42.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. MARCHARETH CIA LTDA. ME opusera os embargos declaratórios 

de fls. 75/76-verso em face da decisão de fls. 72/72-verso. Pois bem. É 

cediço que a omissão se configura com a falta de manifestação expressa 

sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado nos autos 

em relação ao qual o magistrado deveria se manifestar, mas não o faz. Já 

a contradição se configura quando os termos de uma decisão se mostram 

inconciliáveis, como entre a fundamentação e a decisão. A obscuridade, 

por sua vez, se configura quando há falta de clareza do ato. Quando a 

decisão for ininteligível, incompreensível, ambígua e capaz de despertar 

dúvida no leitor. Nesse sentido: (...) Não custa ressaltar que os embargos 

de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, conforme 

faz ver recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...) Ante o 

exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no mérito, 

DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte embargante. CUMPRA-SE a decisão de fls. 72/72-verso. 

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13802 Nr: 2750-27.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO RANGEL 

MORATELLI - OAB:6959/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Vistos.

Considerando que a aludida empresa encontra-se devidamente registrada 

na Receita Federal, bem como ativa (fls. 280/280-verso), resta apenas a 

respectiva informação acerca das quotas que pertencem ao executado.

Logo, a fim de obter as informações necessárias, mormente no que se 

refere às quotas que pertencem ao executado, OFICIE-SE à JUCEMAT 

para que, no prazo de 15 dias, apresente cópia do contrato social e última 

alteração contratual da empresa indicada à fl. 280. Para tanto, 

encaminhem-se cópia do aludido documento de fl. 280.

 Uma vez apresentado e existindo quotas em nome do executado, DEFIRO 

o pedido de penhora sobre as quotas da empresa indicada à fl. 280, 

pertencentes ao executado, conforme requerido à fl. 279.

Para tanto, LAVRE-SE o termo de penhora das quotas, nomeando a parte 

executada como depositária.

 No mais, OFICIE-SE à Receita Federal para que, no prazo de 15 dias, 

promova a averbação da existência da penhora em foco.

INTIME-SE a parte executada, pessoalmente, acerca da penhora.

Após, INTIME-SE a sociedade empresária, como requerido, para, no prazo 

de 60 dias, na forma do artigo 861 do CPC, (a) apresentar o balanço 

especial, na forma da lei; (b) indicar se a própria empresa ou os sócios 

pretendem exercer o direito de preferência na aquisição das quotas, 

oportunidade em que deverá promover o depósito em juízo do valor 

correspondente ou (c) não havendo interesse dos sócios na aquisição 

das ações, proceda à liquidação das quotas, promovendo o depósito em 

juízo do valor apurado.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127011 Nr: 5893-72.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos.

O ato judicial de fl. 433 consignou expressamente que:

“Uma vez que consta, do acordo de fls. 394/397, a seguinte assertiva: "o 

réu reconhece a procedência do pedido do autor formulado nestes autos", 

é certo que o pedido de busca e apreensão, que é objeto da demanda, 

diante da inadimplência ao acordo homologado judicialmente é medida de 

rigor.”

Logo, não há que se falar em termo de penhora e demais atos 

executórios, como alegado pela parte executada às fls. 505/506.

Dessa feita, DECLARO definitivamente CONSOLIDADO nas mãos do autor 

o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito no auto de busca e 

apreensão de fls. 492/492, cuja apreensão liminar TORNO definitiva.

No mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135627 Nr: 5817-14.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, VALDIR 

MARQUEZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, HEBER SEGER - OAB:21924/MT, HERMES BEZERRA DA 

SILVA NETO - OAB:11405, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Dessa feita, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre os veículos placas KAH-4760, KAH-3660, KAF-4861, JZC-0026, 

JZT-2071, JTO-7793, JYR-4182 e HRE-1935. Afinal, por tal garantia, os 

veículos em questão não pertencem à parte executada.

No mais, todos os veículos encontrados possuem anotação de restrição 

judicial, de modo que possuem preferência, na expropriação, para outra(s) 

execução(ões).

 Logo, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito dos bens 

que guarnecem a residência da parte executada, como requerido, 

observando a impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito, oportunidade em que deverá, ainda, 

manifestar sobre as pesquisas em questão.

Sem prejuízo das determinações anteriores, EXPEÇA-SE certidão para os 

fins e nos moldes do artigo 517 do CPC, como requerido à fl. 162-verso.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279867 Nr: 8908-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKELINE DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos. Em primeiro plano, dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC: “Art. 

833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, 

os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) A propósito: (...) Do julgado 

acima infere-se que é absolutamente impenhorável a verba de natureza 

salarial. No entanto, vale ressaltar que a proteção reside sobre o próprio 

salário e o artigo 833, § 2º, do CPC excepciona a impenhorabilidade 

apenas em duas hipóteses: pagamento de prestação alimentícia e 

importância excedente a 50 salários mensais. No caso dos autos, a parte 

exequente é credora da parte executada de valores atinentes à prestação 

de serviços advocatícios, de modo que, na forma do artigo 85, § 14º, do 

CPC, possuem natureza alimentar. Logo, DEFIRO o pleito de fls. 29/30 para 

que seja realizada a penhora de 30% sobre o valor do salário da parte 

executada. Para tanto, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida. Uma vez apresentado o 

cálculo da dívida, OFICIE-SE à empresa Marfrig, como indicado à fl. 30, a 

fim de que promova mensalmente o depósito, na Conta Única, vinculado 

aos vertentes autos, do valor correspondente à 30% do salário da 

executada, até saldar o débito executado, EXPEDINDO-SE alvará em favor 

da parte exequente do aludido valor, cumprindo, ainda, se for o caso, o 

item 450, § 3º, do CPC. INTIME-SE, ainda, a parte executada acerca da 

penhora ora deferida, bem como do cálculo apresentado pela parte 

exequente, valendo o silêncio como inexistência de irresignação. Sem 

prejuízo das determinações anteriores, nos moldes do § 3º do artigo 782 

do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do nome da parte executada nos 

órgãos de proteção ao crédito, utilizando-se do sistema SerasaJud, como 

requerido. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152458 Nr: 1104-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO NUNES DE OLIVEIRA, R. N. DE 

OLIVEIRA TERRAPLANAGEM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Vistos.

 EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, em favor da 

parte executada, dos bens que guarnecem a sua residência, como 

requerido, observando a impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, 

do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, oportunidade em que deverá 

indicar expressamente se mantém interesse na penhora dos veículos 

indicados às fls. 199/200, pugnando o que entender de direito para o 

andamento do feito.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64702 Nr: 6212-45.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA, CARLOS 

DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos.

A dilação do prazo para manifestar, requerida à fl. 343, já transcorreu sem 

a intervenção do Juízo.

Depois, conforme certidão de impulsionamento de fl. 336, a parte 

exequente fora intimada para promover o quanto solicitado no ofício de fls. 

334/335, proveniente do Juízo Deprecado.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

atender o quanto solicitado na missiva de fls. 334/335 diretamente no Juízo 

Deprecado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275513 Nr: 5391-55.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. L. F. GOTARDO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA UNICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do 

pleito liminar, uma vez que não se verificou a probabilidade do direito da 

parte autora, INDEFIRO a liminar pretendida.DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 14h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, 

conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante 

inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo 

da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do 

CPC.Aqui não tem vez a inversão do ônus da prova, já que, no ponto, não 

se vê qualquer hipossuficiência para a produção da prova. Afinal, se a 

parte autora afirma que há abusividade é porque avaliou os contratos em 

discussão e chegou a essa conclusão, de modo que INDEFIRO o pleito em 

questão.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131544 Nr: 1286-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPAR DIESEL PARTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROMAQ SISTEMA HIDRAULICOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De início, na forma do artigo 513, § 3º, do CPC, considera-se intimada a 

parte executada, haja vista que, como se vê na aludida certidão de fl. 139, 

mudou-se sem comunicar ao Juízo. Afinal, consoante disposto no artigo 

274, parágrafo único, do CPC, é incumbência da própria parte manter o 

endereço atualizado nos autos.

No ponto, vale consignar que o endereço indicado no mandado de fl. 138 é 

o mesmo em que a parte fora citada, como se vê às fls. 98/99.

Não custa ressaltar que a pessoa do sócio não se confunde com a da 

pessoa jurídica, de modo que a informação de falecimento, conforme 

apontado na aludida certidão de fl. 139, não altera o raciocínio jurídico ora 

desenvolvido.

 Depois, pretende a parte autora, com a manifestação de fls. 145/148 e 

documentos de fls. 149/150, a desconsideração da personalidade jurídica 

da executada e, por conseguinte, atingir o patrimônio do empresário D. R. 

Gomes Cabral, CNPJ: 17.700.734/0001-86.

Pois bem.

 O artigo 133 e seguintes do CPC estabelecem procedimento próprio para 

o processamento do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, inclusive, quanto à hipótese de desconsideração inversa da 
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personalidade jurídica, na forma do artigo 133, § 2º, do CPC.

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) AUTUE-SE em autos apartados a petição de fls. 145/148 e os 

documentos que a instruíram de fls. 149/150, juntando, ainda, cópia da 

vertente decisão.

II-) Nos autos que serão formados, CITE-SE o empresário indicado, qual 

seja: D. R. Gomes Cabral, CNPJ: 17.700.734/0001-86, para, no prazo de 15 

dias, manifestar e requer as provas cabíveis, nos termos do artigo 135 do 

CPC.

 No mais, SUSPENDO o trâmite dos vertentes autos até o deslinde do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme 

previsão do artigo 134, § 3º, do CPC.

Por fim, vale dizer que a justiça gratuita deferida nos autos principais 

automaticamente se estende para o incidente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132440 Nr: 2300-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MARQUEZIN, FELIX UMBERTO 

SIMONETI, JOSÉ PEDRO ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248591 Nr: 15486-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA EPP 

(Alumínio Tangará Indústria e Comércio Ltda )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme requerido, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor atualizado do débito executado, na forma do artigo 774, inciso V e 

parágrafo único, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, se for o caso, com a 

inclusão da multa acima fixada.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202057 Nr: 16402-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. SLOMPO MOVEIS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADOLFO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tallytta de Oliveira Seifert - 

OAB:OAB/MT 18.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, no sistema Renajud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, mormente no que se refere à pesquisa 

Renajud, pugnando o que entender de direito para o andamento do feito.

Sem prejuízo das determinações anteriores, nos moldes do § 3º do artigo 

782 do CPC, OFICIEM-SE aos órgãos de proteção ao crédito, como 

requerido no item “c” de fl. 108.

EXPEÇA-SE, ainda, certidão para os fins e nos moldes do artigo 517 do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153769 Nr: 2432-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DE JESUS ME, LUCIRENE ALMIRA DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210260 Nr: 2285-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13433 Nr: 3220-58.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO DO CIMENTO LTDA, JOSE SILVA 

CALHAU, CLARINHA DE LIMA CALHAU
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, Karlla Christine Coelho Fernandes Carvalho - 

OAB:8852/MT, Sílvio Félix de Oliveira - OAB:12.403

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169986 Nr: 11093-21.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERSON OELINTON DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, ULTRACENTER SISTEMAS DE 

RECUPERAÇÃO DE CREDITO E CONTACT CENTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:OAB/MT 

14.099

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 271, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a certidão de inteiro teor para 

habilitação de crédito de fl. 279, cuja via original encontra-se na 

contra-capa dos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131322 Nr: 1032-09.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA LETICIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO VARZEA GRANDE-MT - OAB:

 Ante a devolução da carta precatória da comarca de Barra do Bugres e a 

certidão do Oficial de Justiça de fl. 229 e em cumprimento a legislação 

vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa para intimar a 

parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240220 Nr: 8083-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE ADILES SAMULEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGABOM INDUSTRIA E COMERCIO DE 

SORVETES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0, DIÓGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - OAB:OAB/RO 

3.831

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC e 

diante da decisão de fl.146/147 e do cálculo do débito de fls. 148/151, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte executada, para no prazo de 15 dias, pagar 

o débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% e de honorários advocatícios também de 10%. Alerto-os que, na 

forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do 

CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23113 Nr: 2832-53.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MOLOSSI - 

OAB:OAB/RS 32.161, DANIEL ANTONIO ARALDI - OAB:50.831, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 634, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292105 Nr: 18709-08.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE JESUS GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267264 Nr: 30084-40.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO LUIZ DOS SANTOS, ANTONIA SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONIA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEVALDO ANDRADE REIS - 

OAB:OAB/RO 628, CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - OAB:23.592-O, 

EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO - OAB:OAB/RO 1.207, EURICO 

SOARES MONTENEGRO NETO - OAB:OAB/RO 1.742, RODRIGO OTAVIO 

VEIGA DE VARGAS - OAB:OAB/RO 2.829

 Certifico que foi interposto recurso de apelação às fls. 218/227 pela parte 

autora. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, 

inciso II da CNGC, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

apresentarem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243946 Nr: 11937-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293524 Nr: 19739-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON TEODORO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292956 Nr: 19373-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDECI VERA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223284 Nr: 12655-94.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CESAR PAGLIOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos.

Considerando o pleito de fls. 86/86-verso, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço para o cumprimento da 

penhora pleiteada.

Com a indicação, PROMOVA-SE a penhora, avaliação e depósito, em mãos 

do executado, do bem indicado à fl. 86.

Vale dizer que, não obstante a alegação de fls. 86/86-verso, acerca da 

inexistência de impenhorabilidade do bem, tal questão será aferida após a 

realização da aludida penhora e eventual manifestação da parte 

executada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 187387 Nr: 4531-59.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZIMEIRE VIEIRA CAMARGO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 (...).Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito em questão.OFICIE-SE ao Juízo 

Deprecado para que, no prazo de 15 dias, informe acerca do cumprimento 

da missiva.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1969 Nr: 253-45.1997.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL 

LTDA, RITMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, MARIVONE DE SOUZA LUZ - OAB:63057, PAULO 

WILSON FERRANTE MOTTA - OAB:100001/SP

 Vistos.

Em que pese a manifestação do “Parquet” de fl. 130, a verdade é que a 

vertente demanda fora extinta sem resolução do mérito, como se vê à fl. 

115.

Logo, a aplicação do artigo 159 da Lei n. 11.101/2005 pressupõe o 

encerramento da falência nos moldes do artigo 156 da Lei n. 11.101/2005.

No caso, como acima relatado, o feito fora extinto sem resolução do 

mérito, de modo que não há como impor as condicionantes do artigo 158 

da Lei n. 11.101/2005.

Porém, mesmo que considerado como encerramento da falência, o que 

não é, a situação estaria amoldada no artigo 158, incisos III e IV, da Lei n. 

11.101/2005, pelo decurso do prazo.

Posto isso, OFICIE-SE à JUCEMAT, encaminhando cópia da sentença de fl. 

115, como requerido pela parte demandada.

Após, RETORNEM os autos ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.

CIÊNCIA ao MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144954 Nr: 4604-36.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, com a manifestação de fls. 304/308, a 

desconsideração da personalidade jurídica da executada e, por 
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conseguinte, atingir o patrimônio da empresa sucessora, qual seja: OTC 

Comércio de Motocicletas Ltda.

Pois bem.

 O artigo 133 e seguintes do CPC estabelecem procedimento próprio para 

o processamento do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, inclusive, quanto à hipótese de desconsideração inversa da 

personalidade jurídica, na forma do artigo 133, § 2º, do CPC.

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) AUTUE-SE em autos apartados a petição de fls. 304/308 e os 

documentos que a instruíram de fls. 309/312, juntando, ainda, cópia da 

vertente decisão.

II-) Nos autos que serão formados, CITE-SE a empresa indicada à fl. 308 

para, no prazo de 15 dias, manifestar e requer as provas cabíveis, nos 

termos do artigo 135 do CPC.

 No mais, SUSPENDO o trâmite dos vertentes autos até o deslinde do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme 

previsão do artigo 134, § 3º, do CPC.

Por fim, vale dizer que a justiça gratuita deferida nos autos principais 

automaticamente se estende para o incidente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290847 Nr: 17687-12.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGMORVAN DE SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:39366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expedido mandado de busca e apreensão (fl. 31), a parte autora 

depositou a quantia de R$ 75,72 a título de diligência do oficial de justiça 

(fl. 32).

Após, a certidão de fls. 34/35, expedida pelo Oficial de Justiça, informa 

que realizou 28 diligências em diversos endereços para localizar e 

apreender o veículo, contudo, informou ainda que as diligências 

totalizaram o montante de R$ 1.028,72, razão pela qual requer a 

complementação do valor das diligências.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover o 

recolhimento da complementação do valor da guia do Senhor Oficial de 

Justiça como se vê à fl.35, sob pena de extinção, sob pena de 

prosseguimento do feito.

No mais, COMUNIQUE-SE na forma do artigo 3º, § 13, do Decreto-Lei n. 

911/69.

Dessa feita, uma vez que se trata apenas de cumprimento de liminar 

deferida em ação de busca e apreensão, não há que se falar em 

homologação de acordo e de baixa de restrição.

Logo, comunicado ao respectivo Juízo, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294605 Nr: 20683-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o seu 

endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

oportunidade em que deverá recolher as custas de distribuição e 

contadoria, conforme informado à fl. 12, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 296463 Nr: 22157-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS TAPEÇARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte requerida, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290385 Nr: 17323-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA ALVES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 36, DEFIRO o prazo de 60 (sessenta) dias 

para que a parte autora promova juntada da cópia do instrumento de 

protesto a fim de comprovar a mora do devedor, como determinado às fls. 

34/35.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290016 Nr: 17053-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCLECIA LIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 41, DEFIRO o prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias para que a parte autora comprove a mora do devedor, como 

determinado à fl. 40-verso.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257037 Nr: 22313-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unilog Transportes Ltda, GONÇALO FERREIRA 

DE ALMEIDA, LINDOMAR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:OAB SP 

234-665, WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante a expedição das cartas de intimação de fls. 95/96, a 

verdade é que os executados ali indicados não foram alvo da penhora em 

questão. Aliás, sequer foram citados.

Logo, diante do contido à fl. 92, DEPREQUE-SE a citação e demais atos 

executórios, nos termos do ato judicial de fls. 57/58, no que tange ao 
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executados Unilog Transportes Ltda. e Lindomar José dos Santos.

No mais, PROSSIGA-SE o cumprimento da decisão de fls. 88/88-verso.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280221 Nr: 9138-13.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEIA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

 Trata-se de ação de cobrança ajuizada por SIRLÉIA DA SILVA PEREIRA 

em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, pretendendo receber a complementação da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em virtude de acidente 

automobilístico ocorrido em 06/03/2017.

Juntou os documentos de fls. 11/37.

A inicial foi recebida à fl. 41, ocasião em que deferiu-se à autora os 

benefícios da justiça gratuita.

Tentada a conciliação, restou inexitosa (fls. 45).

A parte demandada, às fls. 47/55, apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, a carência da ação, em razão do recebimento da 

indenização na esfera administrativa. No mais, defende a improcedência 

dos pedidos formulados pela parte autora.

Defesa instruída com os documentos de fls. 55-verso/232.

 Réplica às fls. 235/237.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos acostados aos autos se mostram suficientes para o deslinde 

do feito.

Inicialmente, deve-se enfrentar a questão prévia alegada pela demandada, 

intitulada falta de interesse de agir, sedimentada no fato de a parte autora 

já ter recebido a indenização supostamente devida.

 Em que pese essa alegação, a via judicial não se torna inacessível para a 

revisão dos fatos e complementação dos valores que entende ser 

devidos.

 Aliás, ao se adotar igualmente a teoria da jurisdição una, o nosso 

ordenamento jurídico, afastando-se do contencioso administrativo de 

origem francesa, optou por conferir unicamente ao Poder Judiciário a 

atribuição de compor a lide de forma imutável, de sorte que não se 

encontra qualquer obstáculo para que a parte busque o direito que 

entende ser devido, diretamente do órgão judicante.

 Por essa razão, notadamente pelo princípio da inafastabilidade do controle 

judicial e pela teoria da jurisdição una, INDEFIRO a preliminar de carência 

da ação por inexistência de interesse de agir.

 A matéria está disciplinada pela Lei n. 6.194/74, com as alterações 

subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos 

competentes.

Com efeito, para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve 

comprovar os seguintes requisitos: I-) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV-) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V-) se parcial, qual o grau de 

extensão da incapacidade, mormente se completa ou incompleta, com o 

devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74.

Nesse passo, o primeiro requisito restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pela parte demandante, mormente pela declaração 

de atendimento de ocorrência (fls. 31), que é conclusivo em afirmar que a 

parte autora se envolveu em um acidente de trânsito na data de 

06/03/2017.

No que tange aos demais requisitos, observo que estes não restaram 

preenchidos, pois embora comprovada a ocorrência do acidente, o laudo 

pericial de fl. 206, devidamente complementado pelo laudo de fl. 16, 

realizados pelo IML, ambos apontaram de forma clara que não há 

invalidez, somente lesão temporária.

Nesse ponto, não há nos autos qualquer documento hábil a contrariar a 

perícia produzida. Mais do que isso, os laudos apresentados pela autora 

dão conta de que a única lesão resultante do acidente foi a contusão 

dentária, consistente na perda de 03 dentes incisivos.

Ocorre que, muito embora se reconheça que a lesão/perda de sua 

dentição deva ser compreendida como dano estético e dotada de prejuízo 

ao sujeito passivo, a abrangência do seguro em questão não acoberta a 

modalidade do dano pretendido, uma vez que a perda de parcela dentária 

não pode ser confundida como invalidez permanente.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou 

nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – I) 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA 

SEARA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA 

INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – II) PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO – DIES A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 

– CONFUSÃO COM O MÉRITO – LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

DEMONSTRANDO MERO DANO ESTÉTICO – PERDA DE DENTES – 

INEXISTÊNCIA DE COBERTURA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO 

COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

 A ausência de formulação administrativa não impede o requerente de 

intentar sua pretensão juridicamente, em consagração ao princípio 

constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV da 

Carta Magna).

É imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir se o beneficiário é 

portador de incapacidade permanente total ou parcial e, em caso positivo, 

a data da consolidação das lesões a fim de se aquilatar o dies a quo da 

contagem do prazo prescricional. Todavia, constando expressamente do 

laudo pericial elaborado pelo Instituto Médico Legal que a única lesão 

resultante do acidente foi a perda de 04 (quatro) dentes incisivos, resta 

afastada a possibilidade de indenização.

 Isto porque, o seguro obrigatório não se destina a cobrir danos estéticos. 

A deformidade permanente que diz respeito à parte estética - mera perda 

de dentes - não se confunde com invalidez permanente; e se esta não 

ocorreu, segundo o laudo pericial do IML, dá-se provimento ao recurso 

contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização.” (TJMT - 

Ap 60236/2012, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2012, Publicado no DJE 

19/12/2012) (negrito nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ 

PERMANENTE - PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA 

SEGURADORA - PRELIMINARES: 1- ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - 

PEDIDO AJUIZÁVEL EM FACE DE QUALQUER SEGURADORA 

CONVENIADA AO SISTEMA DPVAT - 2- FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

NÃO AVIAMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE QUE TRATA O ART. 

476 DO CC/2002 - PEDIDO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

(ART. 267, VI, CPC) - REJEIÇÃO - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DO DECISUM POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NEGATIVA DO PEDIDO CONTESTATÓRIO DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE 

LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL SATISFATÓRIO - AUSÊNCIA, 

CONTUDO, DE LESÃO ACOBERTADA PELO SEGURO OBRIGATÓRIO - 

MERA PERDA DE DENTES - LESÃO INCAPAZ DE DIMINUIR A CAPACIDADE 

LABORAL DO SEGURADO, AINDA QUE MINIMAMENTE - APELO PROVIDO 

- SENTENÇA REFORMADA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva 

da seguradora apelante, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao 

dispor que, nos casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados 

por veículos automotores de via terrestre, a indenização devida será paga 

por um consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem 

com o respectivo seguro. Exegese do princípio constitucional da 

Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), pacífico na 

jurisprudência nacional o entendimento de que o acesso do interessado às 

vias judiciais não depende da exaustão das vias administrativas. Descabe 

falar em cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial se 

há, nos autos, elementos que demonstram, inequivocamente, os fatos 

alegados. A deformidade consistente na perda de dentes incisivos 

superiores não implica, por si só, na perda ou inutilização de membro, 

sentido ou função ou mesmo na diminuição, ainda que mínima, da 
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capacidade laboral do segurado - requisito essencial para a indenização 

através do sistema DPVAT.” (Ap 7812/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/03/2010, Publicado no DJE 20/04/2010) (negrito nosso)

Assim, não existindo prova da existência de invalidez permanente da parte 

autora, ônus probatório de sua incumbência, nos termos do artigo 333, 

inciso I, do CPC, não há que se falar em pagamento de indenização.

Por outro lado, no que toca ao reembolso das despesas médicas e 

hospitalares, os recibos colacionados às fls. 32/35 e 37 demonstram que 

a parte demandante desembolsou o equivalente a R$ 5.750,00 para saldar 

despesas de assistência médica e suplementares.

Dessa feita, as datas de todos os recibos conferem com o período 

subsequente à data do acidente. Ademais, a parte demandada não 

produziu qualquer prova que rechaçasse a veracidade e validade dos 

documentos exibidos na exordial.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DESPESAS MÉDICAS - 

RESTITUIÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DOS 

GASTOS - AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - PEDIDO 

PROCEDENTE. - Uma vez comprovado nos autos o efetivo desembolso 

dos valores cuja restituição é pleiteada, e não produzindo o réu qualquer 

prova tendente a infirmar tal ilação, deve-se julgar procedente o pedido de 

cobrança (...)”. (negritou nosso)

Assim, deve a demandante ser ressarcida dos valores comprovadamente 

despendidos para pagamento de despesas médicas e suplementares, 

todavia, deve a mesma ser fixada em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais), eis que é o limite máximo fixado pela Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 11.482/2007, ressalvando-se, ainda, que desse valor deve ainda 

ser descontado o valor de R$ 1.350,00, já pago administrativamente à 

parte autora (fl. 220), o que totaliza: R$ 1.350,00.

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento da 

quantia de R$ 1.350,00, referente à complementação do reembolso com 

despesas médicas e suplementares, com incidência de juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir 

do efetivo desembolso.

Considerando que a parte demandada decaiu de parte mínima 

(complementação do reembolso das despesas médicas e suplementares), 

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos 

honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa 

por força do art. 98, § 3º, do CPC.

Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

P.I.C.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116626 Nr: 6671-76.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARBOSA - OAB:10061/MT

 Vistos.

Por conta da manifestação de fls. 145/145-verso, SUSPENDO o trâmite 

processual por 01 (um) ano.

Uma vez transcorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 26432 Nr: 2966-46.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANUEL DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) De início, considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, 

CONVERTO o bloqueio de fls. 375 e 386 em penhora, sem necessidade de 

lavratura do termo, conforme documentos a seguir juntados. Logo, 

OFICIE-SE ao SICREDI para que, no prazo de 15 dias, promova o depósito 

do valor indicado à fl. 375 na Conta Única, vinculando o aludido valor aos 

vertentes autos. Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da 

conversão do bloqueio em penhora. (...) No mais, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito, oportunidade em que deverá apresentar o 

cálculo atualizado da dívida, promovendo-se o decote do valor já 

penhorado, bem como a inclusão da multa fixada pela decisão de fl. 372. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 5011-18.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos.

Diante da resposta do ofício de fls. 1.138/1.140, PROMOVA-SE a 

vinculação do valor remanescente, constante da conta indicada no extrato 

de fls. 1.128/1.128-verso, aos Autos do Inventário n. 

13454-06.2017.811.0055 (Código: 245911).

Sem prejuízo da determinação anterior, considerando que o valor 

bloqueado e, posteriormente, penhorado quitaria integralmente a dívida 

executada, conforme se vê às fls. 899/906, 912 e 1.027, INTIME-SE o 

Banco executado para, no prazo de 15 dias, indicar a que título promoveu 

o depósito de fl. 1.120-verso, no importe de R$ 65.759,73.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre o quanto alegado pelo Banco executado.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102137 Nr: 1031-29.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO AUGUSTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DE AZEVEDO 

MIRANDA MENDONÇA - OAB:10457/MT, JOÃO DOS SANTOS 

MENDONÇA - OAB:10064/MT, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297

 Vistos.

 LUIS FERNANDO DECANINI ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de EVANILDO AUGUSTO NUNES, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, fora realizada a penhora do valor executado, sendo 

que o alvará fora expedido à fl. 433.

 Os autos vieram-me conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu 

desiderato, carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente 

essa fase do processo sincrético.

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, 

inciso II, e art. 925, ambos do CPC.

 P.I.C.

 CUSTAS nos termos da sentença prolatada nos autos.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 277951 Nr: 7359-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLLA VENDRAME RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVANE SILVA BRITO, SÍLVIO DELMONDES, 

IVO TACH, JURANDY SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B, 

Tatiani Kerber Diel - OAB:21492/0

 Vistos.

 O vertente incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

movido em face de Elivane, Sílvio Jurandy e Ivo, sendo que, deles, apenas 

Ivo ainda não fora citado (fls. 27 e 33-verso).

Dessa feita, a parte requerente requer, à fl. 31, nova diligência na 

sociedade empresária Tach Brindes.

Posto isso, PROMOVA-SE diligência na aludida sociedade empresária, 

exatamente como requerido à fl. 31.

Se localizado o endereço do requerido Ivo Tach, PROMOVA-SE a citação 

pelo correio, também como requerido à fl. 31.

 Uma vez citado, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara sobre a manifestação 

dos requeridos no prazo legal.

Por fim, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre a(s) resposta(s) apresentada(s).

Porém, se não localizado, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 

15 dias, apresentar o endereço atualizado.

 Sem prejuízo das providências anteriores, a Secretaria de Vara deverá 

buscar o endereço atualizado do requerido Ivo Tach pelo telefone 

informado na petição de fl. 31, de tudo certificado.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 295544 Nr: 21532-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO PEDRÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297197 Nr: 22641-04.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Primeiramente, para o recebimento ou não da exordial, o valor da 

causa deve ser corrigido, conforme inteligência do artigo 292, § 3º, do 

CPC. No ponto, trata-se de questão de ordem pública, mesmo porque, 

dentre outras consequências, haverá repercussão no recolhimento das 

custas e taxa, de sorte que a sua correção pode e deve ser feita “ex 

officio” pelo magistrado, nos moldes do que já vinha sendo julgado: (...) No 

mesmo sentido:(...) Pois bem. Sem delongas, ao compulsar detidamente os 

autos, nota-se que a parte autora, na exordial, fixou o valor da causa em 

R$ 150.000,00. Entretanto, é cediço que o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Ou 

seja: na forma do art. 292, inciso VI, do CPC, na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores dos 

pleitos. À propósito: (...). Nesse passo, cumulando pedido de danos 

morais e pensão, a soma dessa pretensão é que deve espelhar o valor da 

causa. No caso, por se tratar de pedido de pensão, o respectivo 

“quantum” que deve incrementar o valor da causa corresponde às 

prestações vencidas somadas a uma prestação anual, condizente essa 

última às prestações vincendas, nos moldes do artigo 292, §§ 1º e 2º, do 

CPC. Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

EMENDAR a inicial para incluir a pensão requerida no valor da causa, 

como acima especificado, na forma do artigo 319, inciso V, do CPC 

vigente, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272044 Nr: 2742-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, ANDRE 

LUIZ DA SILVA, LUCINEIA CRISTINA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Vistos.

Em que pese a pretensão externada pela petição de fls. 171/179, a 

verdade é que tal pleito já fora analisado pelas decisões de fls. 156 e 160.

Depois, a parte embargante poderia ter se valido do recurso próprio para 

atacar a decisão vergastada, porém, não o fez. Assim, tal ato judicial está 

indene à alteração, mormente pela preclusão que se verificou na espécie, 

na forma do artigo 507 do CPC.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

comentando o aludido artigo 507 do CPC, lecionam que:

“Preclusão pro iudicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

dispositiva por ele já decidida anteriormente. A doutrina faz referência a 

esse fenômeno denominando-o de preclusão pro iudicato (Nery, 

Recursos, n. 2.4.4.3. p. 106). Quanto as questões de ordem pública, como 

não estão sujeitas à preclusão, o juiz pode (deve) decidi-las e redecidi-las 

a qualquer momento, antes de proferir sentença, fazendo-o de ofício ou a 

requerimento da parte ou interessado. V., acima, coment. CPC 505.” (in 

Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Revista dos 

Tribunais, p. 1.241)

No mais, a juntada de documento pela parte embargante está fulminada 

pela preclusão consumativa.

Fora conferida à parte embargante a oportunidade para apresentar os 

documentos atinentes à sua hipossuficiência econômica, porém, não se 

valeu de tal oportunidade para se apresentar os que ora é carreado aos 

autos.
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Logo, INDEFIRO o aludido pleito.

Bem por isso, INTIME-SE, derradeiramente, a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, promover o recolhimento das custas e da taxa judiciária, bem 

como as custas de distribuição e contadoria, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132389 Nr: 2246-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAILTON MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Infojud e no 

sistema Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se 

pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que tange à pesquisa Renajud, o registro de alienação 

fiduciária impede que a penhora recaia sobre os veículos placas 

OBS-5974, NJM-5698 e JZC-2177. Afinal, por tal garantia, os veículos em 

questão não pertencem à parte executada.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 25702 Nr: 1906-38.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA GONÇALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SOUTO ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - 

OAB:10056

 Vistos.

Como requerido, DETERMINO que seja realizada a alienação do bem 

penhorado, observando as seguintes balizas:

I-) Para promover os atos de arrematação do bem penhorado, NOMEIO o 

Leiloeiro Oficial Erick Soares Teles, matriculado na Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso sob n.º 26, por meio da empresa Leilão Judicial 

Eletrônico, gestora de Sistemas de Alienação Judicial Eletrônica, inscrita 

no CNPJ sob n.º 12.618.899/0001-90, com escritório sediado à Avenida 

São Sebastião, n.º 3469-A, Bairro Santa Helena, Cuiabá/MT, CEP 

78045-000, fone: (65) 9988-9041 e 0800-789-1200 e endereço eletrônico: 

contato@leje.com.br.

II-) A alienação ocorrerá, a critério do leiloeiro nomeado, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

III-) A forma de publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do 

leiloeiro, sendo certo que o edital deverá ser publicado na rede mundial de 

computadores, em sítio escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado 

pelo Juízo, de modo que, desde logo, fica autorizado a disponibilizar a 

íntegra dos editais (que conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da 

presente decisão) e outros documentos via internet, em site 

especificamente mantido com essa finalidade; autorizada, ainda, a 

publicação na mídia impressa ou física apenas de resumos, extratos ou 

comunicados de chamamento genéricos e concisos dos interessados no 

leilão, desde que neles haja remissão ao endereço eletrônico onde a 

íntegra da documentação estará disponível para exame e consulta.

IV-) Devem ser cientificadas, com no mínimo cinco (05) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

V-) A comissão do leiloeiro acima designado, de encargo do arrematante, 

fica estipulada em 5% do valor do lanço ofertado para arremate do bem. 

Em caso de acordo, remição ou adjudicação superveniente à designação 

da(s) hasta(s) arbitro comissão do leiloeiro em 2% sobre o valor do bem 

penhorado, salvo se superior à dívida, quando, então, a aludida 

porcentagem (2%) deverá recair sobre esse valor da dívida, a título de 

reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

VI-) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme item “III” supra.

VII-) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento.

VIII-) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, 

que por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, 

nos termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no 

leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, 

conforme artigo 891 do CPC.

IX-) Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em 

hasta pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, na forma do artigo 880 do 

CPC, no prazo de 90 (noventa) dias, aplicando-se, no que couber, a tal 

modalidade de expropriação, as determinações constantes desta decisão, 

inclusive quanto à comissão do Leiloeiro.

X-) EXPEÇA-SE autorização para realização de imagens ou ilustrações 

que auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal 

medida útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação 

exame e inspeção dos bens.

XI-) Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, 

REQUISITE-SE ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; 

(b) certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita 

Federal e do INSS, quanto a este último para fins de comprovação de 

inexistência de débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel 

será levado à praça, com indicação precisa do número dos autos, nome 

das partes e valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida 

ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 

competente (art. 62 do Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, 

que comprove cadastro dele junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 

– SNCR.

XII-) Na hipótese de se tratar de veículo, deverá ser juntada aos autos, 

antes da expedição do edital de arrematação, informação sobre o bem 

extraída do site do DETRAN/MT.

XIII-) Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivação do leilão.

XIV-) CUMPRAM-SE as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, 

edital(is), na forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) 

deverá(ão) ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a 

mencionada no item “III” deste ato judicial.

XV-) INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos dignos advogados 

constituídos nos autos. No caso de não haver advogado constituído por 

uma das partes, a intimação deverá ser pessoal.

EXPEÇA-SE o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297015 Nr: 22524-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMPRE BELLA LINGERIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACINELI BORGES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0, Maria Cozer - OAB:23.743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC vigente, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

INTIME-SE, a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as três 

últimas declarações de imposto de renda em nome da pessoa jurídica e em 

nome da pessoa física, bem como outros documentos que achar 

conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a inércia 

será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 

2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290966 Nr: 17790-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução por negativa geral opostos pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora 

especial da executada GERSON RODRIGUES GONÇALVES, na execução 

promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS.

Após um ato e outro, o embargado apresentou contestação às fls. 09/16, 

sustentando, em síntese, a improcedência dos vertentes embargos à 

execução, com o prosseguimento da execução.

 Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória.

Sem delongas, tendo em conta a apresentação de embargos à execução 

por negativa geral, bem como por não vislumbrar este juízo questão, nesta 

seara, que importe ofensa ao ordenamento jurídico, o título executivo 

persiste hígido.

Vale dizer que os embargos também possuem natureza de demanda 

incidental, de sorte que sem a indicação precisa de algum vício que recaia 

sobre a execução, a improcedência é medida de rigor.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

IMPROCEDENTE o pleito da parte embargante, razão porque DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 

487 do CPC.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa, 

na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

P.I.C.

Transitada esta em julgado, JUNTE-SE cópia da sentença/acordão e da 

respectiva certidão de trânsito em julgado aos autos da execução. Após, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148607 Nr: 8511-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA MESSIAS TADIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos retratam típico caso de execução frustrada. Logo, conforme 

interpretação do artigo 921, III do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251782 Nr: 18141-26.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA CALIXTO 

SANCHES - OAB:44152/PR, ANDRIELI FERNANDES PICINATTO FRIGERI 

- OAB:OAB/PR 77.904, BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - 

OAB:53575, FERNANDA BORGES BARRETO - OAB:OAB/PR 65.531, 

GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - OAB:OAB/PR 69.672, MAICON 

FRANCISCO TRIDA GALVÃO - OAB:OAB/PR 85.263, ODUWALDO DE 

SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849, ZELAIDE NUNES GASPARINO - 

OAB:OAB/PR 84.648

 Vistos.

Instadas as partes acerca do teor do laudo pericial de fls. 141/155, a parte 

demandada suscitou, às fls. 197/199, que o parecer apresentado pelo 

“expert” seria inconclusivo, uma vez que a perícia teria sido realizada 

após já expirado o prazo de validade do produto analisado.

Dessa feita, INTIME-SE o perito nomeado nos autos para que, no prazo de 

15 dias, esclareça se a conclusão pericial de que o teor de nutrientes 

obtidos da análise laboratorial do produto em questão estaria abaixo dos 

valores garantidos pela tabela nutricional disponibilizada pelo fabricante 

pode ser atribuída ao fato da perícia ter sido realizada após decorrido o 

prazo de validade do produto.

Com a apresentação da aludida complementação pericial, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem nos autos.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 296914 Nr: 22442-79.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 

15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.
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 DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 

do CPC, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135038 Nr: 5180-63.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI - OAB:MT 6209, JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343

 Vistos.

Por meio da petição de fl. 387, a parte exequente apresenta pedido de 

pesquisa no intuito de localizar o executado, porém, conforme a decisão 

de fl. 383, ainda pende diligência em endereço localizado por pesquisa já 

realizada, oportunidade em que a parte exequente foi devidamente 

intimada para o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fl. 387.

Logo, INTIME-SE derradeiramente a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, promover o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, nos 

termos da certidão de fl. 373.

Caso transcorra "in albis" o prazo assinalado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261920 Nr: 26230-38.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, WANDERLEY ROMANO DONADEL - OAB:78.870/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A em face de WALLYTON MATIAS MONTEIRO, ambos 

qualificados nos autos, visando receber o crédito representado pelos 

documentos de fls. 62/83. (...) É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Como se nota à fl. 130, a parte demandada foi citada e não apresentou 

resposta, razão por que DECRETO a revelia, nos termos do art. 344 do 

CPC. Portanto, é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso II do artigo 355 do CPC. Com a contumácia da parte 

demandada, ocorre verdadeira inversão do ônus probatório. De tal sorte, 

parte-se da premissa de que tudo que consta da exordial é verdadeiro e 

somente será improcedente o pedido se dos autos constar prova que 

refute essa presunção. Pois bem. No vertente caso, o comportamento 

passivo da parte demandada acaba por confessar a dívida apresentada 

na exordial. Tratando-se de direito disponível, outra não pode ser a 

conclusão a não ser a de que a revelia ora visualizada repercute na 

aceitação da dívida cobrada. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte autora, razão porque CONDENO a parte demandada ao pagamento 

do valor constante do documento de fl. 85, devidamente atualizado com os 

encargos pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo 

que, a partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da 

demanda. CONDENO a parte demandada, ainda, ao pagamento de custas, 

despesas e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Por fim, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do CPC. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixa de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 295323 Nr: 21296-03.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE DEVANIR BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 

16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 DEFIRO a justiça gratuita pleiteada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285320 Nr: 13332-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO 

RODRIGUES - OAB:11393-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:OAB SP 

234-665, WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 Vistos.

O despacho de fl. 30 determinou a intimação da parte embargante para 

indicar o endereço eletrônico do embargado. Ou seja: do Consórcio 

Nacional Massey Ferguson Ltda. No entanto, a petição de fl. 32 indica o 

endereço eletrônico do próprio embargante, passando ao largo de 

qualquer indicação/justificativa no que se refere ao endereço eletrônico da 

parte embargada, repita-se, do Consórcio Nacional Massey Ferguson 

Ltda.

Dessa feita, INTIME-SE derradeiramente a parte embargante para, no 

prazo de 15 dias, indicar o endereço eletrônico do Consórcio Nacional 

Massey Ferguson Ltda., ora parte embargada, na forma do artigo 319, 

inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280675 Nr: 9504-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL MALAQUIAS DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO RUTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

III, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, saindo os 

presentes intimados, com o que transitou em julgado, haja vista a renúncia 
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ao prazo recursal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme acordado. 

Sem custas, na forma do artigo 90, § 3º, do CPC. Logo, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Isa Maria Lopes de Araújo, Estagiária de Serviço Voluntário, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240650 Nr: 8721-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARCO ANTONIO ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BOMBARDA, KATIA 

BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha não inquirida 

nesta solenidade, conforme requerimento da parte demandada. Saem as 

partes intimadas para apresentarem as RAZÕES FINAIS no prazo 

sucessivo de 15 dias, a começar pela parte autora. Por fim, ao MPE. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Isa Maria Lopes de Araújo, Estagiária 

de Serviço Voluntário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262857 Nr: 26866-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

ANDRE LUIZ DA SILVA, LUCINEIA CRISTINA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.

ANOTE-SE que a parte executada é assistida pela DPE, conforme se vê 

nos Autos n. 2742-20.2018.811.0055 (Código: 272044), em apenso.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288206 Nr: 15708-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULI IZIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. CONCLUSOS. Nada mais havendo a consignar, por mim, Isa Maria 

Lopes de Araújo, Estagiária do Serviço Voluntário, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126295 Nr: 5231-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS, THIAGO 

AUGUSTO DOS SANTOS, ANA DOS ANJOS MARTINS PERON, ANCELMO 

PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS ROBERTO GARCIA - OAB:53.043/PR, 

SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:7532

 Vistos.

BANCO DO BRASIL S/A ingressou com a vertente execução em face de 

THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS, ANA DOS SANTOS MARTINS PERON e 

ANCELMO PERON, qualificados nos autos.

Após um ato e outro, houve a quitação da dívida, conforme o comprovante 

de fls. 348/349.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De início, no que se refere ao pleito de fl. 343, a vertente demanda se trata 

de execução de título extrajudicial, de modo que não há que se falar em 

inclusão de multa e honorários advocatícios, ambos de 10%, na forma do 

artigo 523 do CPC.

Depois, não obstante tal fato, como já consignado à fl. 339-verso, o valor 

bloqueado fora aquele indicado pelo Banco exequente à fl. 312 para fins 

de quitação da aludida dívida.

 Posto isso, não há que se falar em saldo remanescente, como indicado à 

fl. 343, de modo que INDEFIRO o pleito em questão.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 794, inciso I, e art. 

795, ambos do CPC.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte executada nas custas 

processuais e taxa judiciária.

P.I.C.

Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270523 Nr: 1566-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CHIEZA MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 113, DEFIRO o prazo de 60 (sessenta) 

dias para que a parte autora apresente o endereço atualizado do 

demandado.

 Se apresentado, PROMOVA-SE a citação na forma do ato judicial de fl. 

86.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278389 Nr: 7708-26.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA GIROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Henrique Teixeira 

Alves - OAB:24126/O, LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES - 

OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561/MT

 Vistos.

Considerando o caráter infringente dos embargos de declaração de fls. 

248/257, INTIME-SE a parte embargada para manifestar no prazo de 05 

dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178249 Nr: 20376-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ELSA RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51686 Nr: 1633-88.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ KRAWIEC PREARO - 

OAB:10468, CARLOS ROMANINI BERNARDO - OAB:9498, DANIELA 

FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, JULIANO TANNUS - OAB:6600, LUIZ 

AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - OAB:10292, LUIZ FELIPE 

D´ORNELLAS - OAB:5601-E, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT, RENAN CESCO DE 

CAMPOS - OAB:8172, Valéria Castilho Munhoz - OAB:OAB/MT 5.956, 

VANESSA TAVARES DOS SANTOS - OAB:9090 E 9455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14.259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Vistos.

Inicialmente, MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios 

fundamentos.

 REMETAM-SE as informações em anexo ao D. Relator.

PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão da decisão agravada.

No mais, por meio da petição de fls. 560/562, a parte executada ofereceu 

em garantida da dívida “crédito existente no processo nº 

2939-24.2008.811.0055 (CÓDIGO 104148)”, em trâmite na Terceira Vara 

Cível desta Comarca.

Intimada para manifestar, a parte exequente não concordou com a aludida 

oferta.

Pois bem.

Em que pese a petição de fls. 560/560, a verdade é que tal pleito já fora 

alvo da decisão de fls. 472/472-verso. No mais, é possível verificar que a 

aludida decisão não fora atacada por recurso.

Não obstante tal situação jurídica, a parte exequente, mais uma vez, não 

concorda com a aludida oferta.

Dessa feita, INDEFIRO o pleito em questão, seja pela preclusão, seja pela 

não concordância da parte exequente.

Por outro lado, considerando o tempo já transcorrido desde o pleito de fl. 

552, INTIME-SE a parte executada para cumprir a decisão que determinou 

a penhora sobre o faturamento da empresa (fls. 530/532), sob pena de 

ser nomeado, em substituição, depositário administrador para o 

cumprimento da aludida ordem.

No ponto, vale ressaltar que o Agravo de Instrumento n. 

101369-42.2018.8.11.0000 não possui efeito suspensivo, de modo que até 

ulterior deliberação do Juízo “ad quem”, a decisão vergastada permanece 

hígida.

Com manifestação ou decorrido o prazo sem manifestação, CONCLUSOS 

para análise do pleito de fl. 607, mormente no que se refere à substituição 

do depositário administrador.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146669 Nr: 6409-24.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDAIR CARLOS HUNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMPO- COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E VETERINARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CASSIANO HENRIQUE HUNING - OAB:64334/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeverson Leandro Costa - 

OAB:3134/RO

 Vistos. Por meio da petição de fls. 196/196-verso e documentos de fls. 

197/199 e da petição e documentos de fls. 202/204-verso, a parte 

executada ofereceu em garantida da dívida “título da dívida pública”, qual 

seja: “Obrigação ao Portador, n.º 14439, do Empréstimo Compulsório, (...), 

emitido pela ELETROBRAS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A.”. Intimada 

para manifestar, a parte exequente não concordou com a aludida oferta 

(fls. 210/212), uma vez que o crédito ofertado “não possui poder de 

comercialização, ou mesmo sucesso financeiro”. Pugna, então, pela 

penhora de dinheiro/aplicações financeiras. Pois bem. No ponto, é certo 

que a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor, 

contudo, ela é feita no interesse do credor. Nesse sentido: (...) Firmada 

essa premissa, não consta dos autos qualquer documento capaz de 

afirmar que a parte exequente não encontraria inúmeras dificuldades para 

o recebimento do aludido crédito, exatamente como por ela defendido. 

Logo, INDEFIRO o pleito em questão. Dessa feita, nos termos do artigo 835, 

inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o 

artigo 854 do CPC disciplina como se fará essa penhora por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional. Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada 

também no bojo da Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso 

I. De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de 

dinheiro, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da 

parte executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe 

dos documentos em anexo. Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288478 Nr: 15909-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE SOUZA REIS, KAMILLY 

OLIVEIRA DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 

OAB:25.175/MT

 Vistos. CONCLUSOS. Nada mais havendo a consignar, por mim, Isa Maria 

Lopes de Araújo, Estagiária do Serviço Voluntário, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151943 Nr: 550-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE DALCOL DE SOUZA DANTAS, GILBERTO 

AVELINO DANTAS, COMÉRCIO INDÚSTRIA METALURGICA DALCOL LTDA, 

TORNEARIA TRIANGULO LTDA-ME, M. DAL COL DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 
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BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380/DF, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 371, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte exequente manifeste nos autos.

Caso nada requeira, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278456 Nr: 7756-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO POLO ROTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MESQUITA - 

OAB:193.189/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRÍCOLA IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO ingressou com a presente demanda em face de RICARDO 

POLO ROTILLI, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes compuseram amigavelmente, o que fora 

homologado à fls. 55/55-verso.

Após, a parte requerente informou o cumprimento da avença pela parte 

requerida (fl. 57).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente demanda atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, ante o cumprimento da 

obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC.

Custas já recolhidas.

 P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137852 Nr: 8222-23.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B, MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 146.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, JULIANE 

BARBOZA DOS SANTOS - OAB:223.771/SP, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT, ROBERTO C. SCACCHETTI DE CASTRO - 

OAB:OAB SP/ 238.294

 Logo, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela 

parte executada e, via de consequência, JULGO EXTINTO a vertente 

execução, na forma dos artigos 485, inciso VI e 925, ambos do CPC.Uma 

vez que a impugnação da parte executada fora acolhida, CONDENO a 

parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

ARBITRADOS esses em 10% sobre o valor executado (R$ 281.912,32 – fl. 

886-verso), nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.A fixação dos 

honorários advocatícios, pelo acolhimento da impugnação, tem apoio no 

seguinte julgado repetitivo do Superior Tribunal de Justiça:“RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos 

do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase 

de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado 

o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que 

somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e 

a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis 

honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de 

sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que 

parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base 

no art. 20, § 4º, do CPC.2. Recurso especial provido.” (STJ - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (negrito nosso)INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158629 Nr: 7225-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FABIANO RIBEIRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, EVALDO QUEIROZ - OAB:, RAFAEL SOARES 

DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, 

inciso II, e art. 925, ambos do CPC.P.I.C.CUSTAS nos termos da 

sentença/acordão prolatada(o) nos autos.Por outro lado, pretende a parte 

autora, como se vê às fls. 551/554, a execução das astreintes.Dessa 

feita, na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo 

digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito (R$ 74.000,00 

– fl. 553), acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%.A parte 

executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, 

transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 236657 Nr: 3503-85.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPC, DULCEJAINE FREITAS PERES, PAPDF, ZILDA 

LOPES ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo 

digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser 

alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) Independentemente 

das providências anteriores, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, uma 

vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de sentença. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220407 Nr: 10363-39.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE HERBERT ENGLER, RITA DE CASTRO 

ENGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11088/MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124, MILTON 

DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B OAB/MT, Moacir José Outeiro Pinto - 

OAB:226997 MT

 Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

III, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, saindo os 

presentes intimados, com o que transitou em julgado, haja vista a renúncia 

ao prazo recursal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme acordado. 

Sem custas, na forma do artigo 90, § 3º, do CPC. Logo, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. OFICIE-SE ao Juízo onde tramita o 

inventário (fls. 56/58) para informar acerca do vertente acordo, cuja cópia 

deverá seguir com a missiva. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Fernando Anjolino Rumania, Assistente de Gabinete II, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 212482 Nr: 4112-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REYNALDO DA COSTA VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.

REYNALDO DA COSTA VALE ingressou com a vertente execução em 

face de BANCO BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos.

Após um ato e outro, houve a quitação da dívida, conforme o comprovante 

de fls. 154/155 e de fls. 164/165.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS pela parte executada.

 Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15257 Nr: 1227-43.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HELIO FILIPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO NELSON BRIANCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12462, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - OAB:3565-B 

/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 379, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte exequente promova a diligência necessária para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297014 Nr: 22522-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMPRE BELLA LINGERIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEIA APARECIDA DE CASTRO 

CASSIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0, Maria Cozer - OAB:23.743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC vigente, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

INTIME-SE, a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as três 

últimas declarações de imposto de renda em nome da pessoa jurídica e em 

nome da pessoa física, bem como outros documentos que achar 

conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a inércia 

será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 

2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2222 Nr: 188-50.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORREA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme petição de fl. 72, o advogado da parte exequente informou que 

renunciou aos poderes que lhes foram conferidos há mais de dez anos. 

Logo, a intimação deverá ser pessoal.

Logo, INTIME-SE pessoalmente a parte exequente nos termos do ato 

judicial de fl. 71.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58059 Nr: 7520-53.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Vistos.

Os autos retratam típico caso de execução frustrada. Logo, conforme 

interpretação do artigo 921, III do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266895 Nr: 29800-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIE DUCH BRANDTNER, ADAM 

BRANDTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, por carta 

com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 513, § 2º, II, do CPC, 

para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%.

A parte executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do 

CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

Após, se transcorrer “in albis” o prazo para pagamento espontâneo, 

INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão 

dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, 

se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá requerer 

diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para fins e nos 

moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo previsto no 

artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.

Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

indicar conta bancária para a transferência, oportunidade em que deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o item 

2.13.3.3 da CNGC – Foro Judicial.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

item 2.13.3.3 da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.

Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

CIÊNCIA à DPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220091 Nr: 10054-18.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR COSTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS 

DO AMAPA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS 12.574, QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12.623, RENATO JOSÉ CURY - OAB:OAB/SP 154.351, 

RICARDO GONCALVES SANTOS - OAB:421-A

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC, contudo, CONDENAÇÃO essa suspensa, por força do art. 98, § 3º, 

do CPC.Por fim, DEFIRO o pleito de fl. 209-verso, razão por que 

DETERMINO que, no prazo de 10 dias, a parte autora providencie a 

retirada do veículo litigioso das dependências da concessionária 

demandada.JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169628 Nr: 10616-95.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MOREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FORD DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre as 

petições de fls. 246/248, pugnando o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259665 Nr: 24568-39.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE QUITERIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Vistos.

Considerando o pagamento espontâneo apresentado pela petição e 

documentos de fls. 103/107, INTIME-SE a parte autora para manifestar 

sobre o depósito de fls. 105-verso/107, bem como apresentar conta 

bancária para a transferência do valor, no prazo de 15 dias.

Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para transferência, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Caso não se apresente qualquer irresignação acerca do valor depositado, 

conforme acima oportunizado, após a expedição do alvará, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294054 Nr: 20174-52.2018.811.0055
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE ANA CUSTODIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez que a parte autora somente recolheu as custas e taxa judiciária 

(fl. 34), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, recolher as 

custas de distribuição e contadoria devidas (fl. 35), sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 296747 Nr: 22344-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILAMAR DOLCE SANTOS DANTAVEL ME, 

EVANDRO OPOLSKI MEDEIROS, DAYANE DOLCE DAVANTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 212768 Nr: 4312-12.2016.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISON ALAN DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por ALISON ALAN DE LIMA em face de 

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, manifestar (fl. 61).

A parte autora se manteve inerte como se vê na certidão de fl. 63.

O digno advogado da parte autora fora intimado, na forma do artigo 485, § 

1º, do CPC, e permaneceu inerte (fl. 66).

Na tentativa de intimação pessoal da parte autora, colheu-se que o 

endereço informado nos autos não era correto (fl. 71).

 Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais, condenação essa SUSPENSA na forma do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285925 Nr: 13797-65.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS, VALDEIR 

APARECIDO DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BONFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.688, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312, 

JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A, SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 30/30-verso, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 15h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

CITEM-SE os demandados, observando o endereço indicado à fl. 

30-verso, e INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data 

designada para a realização da solenidade.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134924 Nr: 5042-96.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN MACHADO TOLENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE ROTA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TAVARES - 

OAB:OAB/RJ 109.367, JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - 

OAB:5881-A, LEONARDO DO REGO MONTEIRO MENDONÇA - 

OAB:102516

 Vistos.

Como se vê às fls. 267/273, a parte demandada impugnou o laudo pericial 

(fls. 264-verso/265-verso) alegando, em suma, que a carta precatória, 

encaminhada à Comarca de João Pinheiro/MG, não foi cumprida da forma 

determinada por este Juízo, uma vez que possuía o escopo de “proceder 

a perícia médica no autor, designando-se um médico ortopedista para a 

realização desta diligência” e, ainda, que o médico signatário do laudo 

pericial não teria revelado sua especialidade, razão pela qual sua atuação 

como “expert” não poderia ser aceita.

No mais, informou que o laudo pericial em questão deixou de analisar os 

quesitos formulados pela parte demandada.

Pois bem.

No que concerne ao perito nomeado pelo Juízo Deprecado, apura-se 

escorreita a nomeação do “expert” na aludida carta precatória, uma vez 

que a decisão de fl. 168, que determinou a realização da pericia médica 

naquela Comarca, não exigiu que o exame pericial fosse realizado por 

médico ortopedista.

Dessa feita, inexiste qualquer elemento que desautorize as conclusões e 

aptidão profissional do “expert” de confiança do Juízo Deprecado e, em se 

tratando de exame pericial médico, todo médico pode ser perito, uma vez 

que o título de especialista em certa área da medicina não perfaz requisito 

para ser perito médico.

Ademais, consta do laudo pericial o nome e o número de inscrição do 

“expert” no Conselho Regional de Medicina.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. NÃO 

PREENCHIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Tratando-se de exame pericial, todo 

médico pode ser perito, de acordo com os atos normativos que dispõem 

sobre o exercício da Medicina, sendo cabível, somente em hipóteses 

excepcionais, a nomeação de médico especialista como perito. 2. Não 
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comprovada a alegada incapacidade para o trabalho, improcede o pedido 

de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.” (TRF-4 - 

AC: 50216354620184049999 5021635-46.2018.4.04.9999, Relator: GISELE 

LEMKE, Data de Julgamento: 30/10/2018, QUINTA TURMA) (negrito nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL do estado. ERRO médico. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LAUDO realizado por médico perito. 

ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PERÍCIA A SER REALIZADA POR 

ESPECIALISTA EM UROLOGIA. DESNECESSIDADE. NO MÉRITO, NÃO 

RESTOU COMPROVADA A CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. AUSÊNCIA DE 

NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTE O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em realização de 

nova perícia a ser realizada por médico especialista em urologia, tendo em 

vista que o médico perito apresentou laudo devidamente fundamentado. O 

título de especialista em certa área da medicina não é requisito para ser 

perito médico. 2. Da análise dos autos, não verifico a existência dos 

pressupostos ensejadores de responsabilidade civil, não merecendo 

reparo a sentença ora vergastada. 3. Apelo desprovido.” (TJ-AC 

07002658920168010003 AC 0700265-89.2016.8.01.0003, Relator: Roberto 

Barros, Data de Julgamento: 03/07/2018, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 05/07/2018) (negrito nosso)

Assim, INDEFIRO o peito de destituição do perito nomeado.

De outro lado, tendo em conta a manifestação da parte demandada de que 

o perito deixou de responder aos quesitos formulados em sua 

contestação, DEFIRO o pedido de complementação do laudo pericial 

apresentado.

PROMOVA-SE a complementação do laudo pericial apresentado, 

enfrentando e esclarecendo os quesitos formulados pelo demandado 

Valdir José Rota às fls. 121/122.

Ainda, considerando que a vertente demanda se trata de processo 

incluído na Meta 2 do CNJ, DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda 

à devida comunicação diretamente na pessoa do perito nomeado, 

utilizando, para tanto, todos os meios hábeis, a fim de que referida 

diligência ocorra no prazo mais exíguo possível.

Caso não seja possível o contato direto com o “expert”, EXPEÇA-SE carta 

precatória para cumprir a vertente decisão.

Por fim, com a apresentação da aludida complementação pericial, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem nos autos.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 286393 Nr: 14210-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES 

LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 41 determinou a intimação da parte autora exequente 

para juntar procuração “ad judicia” com poderes para transigir sem o limite 

visualizado à fl. 14.

No entanto, a procuração juntada às fls. 44/45-verso apresenta a mesma 

redação da visualizada à fl. 14, não atendendo, assim, ao despacho de fl. 

41.

Posto isso, INTIME-SE derradeiramente a parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar procuração “ad judicia” com poderes para 

transigir sem o limite visualizado à fl. 14, sob pena de prosseguimento do 

feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216361 Nr: 6939-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORREA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 155 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 110,22 

(Cento e Dez Reais e Vinte e Dois Centavos), devendo a respectiva guia 

de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Renata Garcia da Costa Franco, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290738 Nr: 17626-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO VILELLA BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

72-verso requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 

198,70 (Cento e Noventa e Oito Reais e Setenta Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Diogo Luiz Mazzutti, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142770 Nr: 2223-55.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fls. 207 retornou dos 

Correios com a informação: "não existe o número", pelo que expeço 

mandado de intimação para a parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270164 Nr: 1215-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS TANGARA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA TEODORO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da carta precatória de Arenápolis e o teor da certidão 

de fl. 86-verso, em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 181184 Nr: 23228-65.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MANOEL MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA PEREIRA DOS 

SANTOS BANDEIRA - OAB:5730

 Certifico e dou fé que diante da apresentação de proposta pelo perito às 

fls. 185/188, e em cumprimento à r. decisão de fls. 181/182, remeto os 

autos ao setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da 

parte executada para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o depósito 

dos honorários periciais, caso concorde, e não havendo concordância, 

que se manifeste, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232774 Nr: 21748-81.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico e dou fé que diante da juntada de petição e documentos pela 

parte requerida (fls. 148/149), informando o cumprimento integral da 

obrigação, remeto os autos ao setor de "matéria para imprensa", a fim de 

intimar os advogados da parte autora, para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281410 Nr: 10147-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUEDIR DA SILVA RIBAS, EDERLY CATARINA 

CACERES RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta de citação de fl. 38, foi devolvida pelo Correio com 

informação "Ausente" (fl. 39), e em atendimento ao Provimento nº 41/2016, 

Art. 530, inciso II da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão a 

fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16240 Nr: 2462-45.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON PEDRO LONDERO, CARLA PATRICIA RICAS 

JORGE LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO INÁCIO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II e diante da 

decisão de fl. 275, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte exequente/cessionária 

para, caso queira, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168989 Nr: 10463-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

JOBRAIL ANDRE DA SILVA, RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ROSINEIA 

DA SILVA AMARAL, ELSA RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compulsando os autos verifiquei que nos dados bancários 

apresentados pelo Exequente à fl. 133 consta o CNPJ do requerido 

(documento anexo). Desta forma, tendo em vista que os valores 

depositados em juízo serão levantados em favor do Exequente, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da parte autora 

para que informe seus dados bancários para levantamento dos valores de 

fls. 67/68, quais sejam: Banco, nº da agência, nº da conta e CPF/CNPJ do 

beneficiário, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4862 Nr: 5934-44.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO ESTRABIS, MARIANA MARIA DE 

JESUS ESTRABIS, QUIRINO DE JESUS ESTRABIS, IZABEL ESTRABIS DE 

JESUS, RITA ESTRABIS OLIVEIRA, JOSÉ ESTRABIS NETO, APARECIDA DE 

JESUS ESTRABIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123/MT

 Em que pese o teor da petição de fls. 338/340, a parte exequente não 

cumpriu a determinação de fls. 337/337-verso, § 1º. Sendo assim, em 

atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os 

advogados da parte autora para, no prazo de 15 dias, esclarecer se 

promoveu a averbação da penhora do imóvel penhorado nos autos às fls. 

162/163, sob matrícula nº 20.423 do CRI desta Comarca, tal qual se insiste 

na penhora do aludido imóvel de fls. 162/163, quando, se positiva a 

resposta, deverá apresentar a matrícula do mesmo, mormente para aferir 

se persiste em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221393 Nr: 11189-65.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA HENRIQUE DIAS DA COSTA, ADELSON DA 

SILVA LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 515 e em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

informando o endereço do requerente Adelson da Silva Lins para 

intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282736 Nr: 11258-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 303 de 1103



Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEZAQUE ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 32-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 845,02 (Oitocentos e 

Quarenta e Cinco Reais e Dois Centavos) devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Marcos Antonio Detoffol, e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272500 Nr: 3044-49.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

 Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

15h00min, a ser conduzida por este Juízo, conforme autoriza o artigo 139, 

inciso V, do CPC.

INTIMEM-SE as partes acerca da solenidade.

No mais, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte demandada.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA à DPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283884 Nr: 12195-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA APARECIDA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 25, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte autora comprove a mora do devedor, como determinado 

à fl. 18-verso.

No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a capa dos autos e a distribuição, para que passe a constar 

como valor da causa: R$ 14.906,66.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291218 Nr: 17965-13.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 91, SUSPENDO o trâmite processual pelo 

prazo de 05 dias.

 Após, INTIMEM-SE as partes para pugnarem o que entenderem de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158109 Nr: 6705-12.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCK BORGES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO S.A. ingressou com a presente execução em face de 

FRANCK BORGES SOARES, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela extinção do feito somente após o seu integral 

cumprimento (fls. 117/118-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 117/118-verso, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 117/118-verso, 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque 

SUSPENDO o feito até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários como acordado.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (05/03/2020-fl. 

117-verso), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem 

se houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 PROMOVA-SE a liberação dos valores bloqueados às fls. 111/111-verso 

em favor da parte executada, conforme acordado (item 07 – fl. 118).

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273782 Nr: 4103-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS RIO DO 

SALTO LTDA ME, LATICINIOS ITAIPU LTDA EPP, LATICINIOS RIO IGUAÇU 

LTDA ME, J. C. SOARES TORREFAÇÃO DE CAFÉ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução de todas as cartas precatórias com certidão negativa 

dos Oficiais de Justiça às fls. 46, 63 e 70, em cumprimento a legislação 

vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa para intimar a 

parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281378 Nr: 10129-86.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILDO FEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILTON LUIZ DOS SANTOS, MARCIA 

CRISTINA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA - 

OAB:25174/O, MARCO ANTONIO DE SOUZA - OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEANDRO 
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LEONARDO FIGUEIRO - OAB:14035/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 133, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico, bem como para que 

os demandados depositem o valor dos honorários periciais de fls. 

138/139, salvo se dele não discordarem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289387 Nr: 16523-12.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, MARA PATRICIA MAZIERO 

MARTINAZZO - OAB:23339/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 73, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, informando se houve o cumprimento do acordo, valendo o 

silêncio como quitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7799 Nr: 261-51.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA YARA SOARES SQUILLACE, ANTENOR 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 297, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca das respostas apresentadas às fls. 297-verso, 302/303 e 

304, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158050 Nr: 6645-39.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 122, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, sobre o que fora apresentado à fl. 126-verso, pugnando o 

que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119448 Nr: 9390-31.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDFSH, BAR, RVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG, ALFR, MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 305, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, sem prejuízo de 

manifestar acerca dos documentos de fls. 296/297 e contestação de fls. 

324/325.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286776 Nr: 14597-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER MARIANO GONÇALVES - 

OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto 

à certidão de fl. 30 e comprovantes de depósito de fls. 31/34.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274349 Nr: 4494-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que, intimo o advogado Dr. JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI 

OAB/MT 14.864, acerca da sentença a seguir transcrita: "(...) Posto isso, 

nos termos dos fundamentos apresentados, com fundamento no art. 485, 

inciso VI, do CPC, declaro a requerente carecedora de ação por falta de 

interesse processual e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito.E, 

considerando que houve resistência da parte requerida, CONDENO a parte 

autora no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do 

CPC.Publique-se, Intime-se.Aguarde-se o trânsito em julgado da presente 

sentença.  Após,  ao arquivo mediante as anotações 

necessárias.Cumpra-se."

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217438 Nr: 7913-26.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 198, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181666 Nr: 23765-61.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMSL, KELLY REGINA ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL RODRIGUES LIMA, brasileiro(a), 

solteiro(a), motorista, Telefone 65-9943-4673. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 14.432,99 

(quatorze mil e quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e nove 

centavos), com acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, 

comprovar que já o fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: 

conta n. 53.687-3, Agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome de Kelly 

Regina Alves Silva, CPF n. 039.421.781-09.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que as tentativas de busca do 

executado restaram infrutíferas, INTIME-SE o devedor, através de edital, 

para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, no 

valor de R$ 14.432,99 (quatorze mil quatrocentos e trinta e dois reais e 

noventa e nove centavos), com os acréscimos legais, bem como as 

parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).Não havendo pagamento, no prazo legal, 

se faz necessária a nomeação de curador especial.Assim, considerando 

a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para 

querendo, apresentar justificativa no prazo legal.Após, venham-me os 

autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 16 de outubro de 2018

Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283707 Nr: 12082-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 61/62, que designo o dia 

22/03/2019 às 16h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281490 Nr: 1003632-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SWG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEIA BATISTA TEODORO 

- OAB:19202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A/MT, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19.848-O

 Certifico que a contestação à reconvenção retro é tempestiva, assim nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte requerida a impugná-la, 

querendo, no prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288193 Nr: 15691-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JF, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 19 e petição de fls.30, que 

designo o dia 15/03/2019 às 15h00, para audiência de tentativa de 

conciliação que se realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, 

situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do 

Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237477 Nr: 4588-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 132, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) Jaqueline Bottcher 

Procópio, OAB/MT 23.753 para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar 

sua representação processual para posterior vistas dos autos conforme 

solicitado, ressaltando que em caso de inércia, os autos retornarão ao 

arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285507 Nr: 13464-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APDS, ACPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, RONALDO 

QUINTÃO - OAB:10058/MT

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 29/30 e petição de fls.49, 

que designo o dia 15/03/2019 às 16h00, para audiência de tentativa de 

conciliação que se realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, 

situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do 

Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.
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Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155397 Nr: 4024-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSE ZENI, MARLI GOMES DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANA PAULA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 130, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a advogada TÁSSIA DE AZEVEDO 

BORGES TORRES, OAB/MT 12.296 para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de inércia, os 

autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290328 Nr: 17269-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.80 a seguir 

transcrita"Recebido o respeitável mandado expedido pelo(a) Meritíssimo 

Juiz(a) de Direito da ª Vara Cível e extraído dos autos acima identificados, 

dirigi-me ao endereço mencionado no r. mandado, e, ali sendo, conversei 

com a Sra. Maria Aparecida Pereira Dias, residente no local há 05 meses, 

a qual declarou desconhecer a Requerente, que ela aluga a residência e 

muitos moradores já passaram pela casa. Informou ainda, que o 

proprietário é o Sr. José – (65) 9.9916-1393.Desse modo, NÃO FOI 

POSSÍVEL INTIMAR a Requerente Amanda Franciele da Silva Fulgencio, 

haja vista que não foi encontrada no endereço e ali ninguém soube 

informar a respeito dela ou de seu paradeiro", que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono estes autos, a 

fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281946 Nr: 10582-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.49 a seguir 

transcrita"Certifico que em 30.11.2018 no endereço indicado procurei e 

não foi possível intimar Jaqueline Carla de Barros Araújo pois não a 

encontrei. No local mora Jaqueline Lawanda Polucena Pereira e disse que 

já mora ali há meses e não conhece Jaqueline Carla, e certifico também 

que a mesma reclamou que já foram foram outros oficiais de Justiça com o 

mesmo intuito e que ela está chateada por isso, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono estes autos, a 

fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286775 Nr: 14595-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER MARIANO GONÇALVES - 

OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto 

à certidão de fl. 32 e comprovantes de depósito de fls. 32, verso/ 35.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262313 Nr: 26452-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAR, MAYANA PRISCILA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SOARES RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 64/65 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 70, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes, referente ao pagamento de alimentos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262306 Nr: 26450-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTÉRCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:19365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, exonerando a parte autora do pagamento de 

alimentos a requerida, consequentemente, julgo extinto o processo, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando 

estes em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, mediante as baixas necessárias.Às providências necessárias. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275244 Nr: 5157-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDO, EBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugna pelo 

arquivamento do presente feito, uma vez que não possui interesse no 

prosseguimento do feito (fl. 28).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

NCPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280987 Nr: 9775-61.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSSC, JPDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que a emenda à inicial de fls. 34/35 foi 

devidamente recebida por este juízo, desse modo, considerando que as 

partes compuseram amigavelmente e, em consonância com o parecer 

ministerial de fl. 38, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 04/13.

Assim, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Paulo Sergio Silva Costa e Josy Paula da Silva Siqueira.

 Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente formal de partilha.

 Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256203 Nr: 21590-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NSO, LCOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EULINA SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:19.773

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugna pela desistência 

do presente feito, uma vez que não possui interesse no prosseguimento 

da ação. (fl. 50)

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito. 

(fl. 56)

Nos termos do art. 200, § único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

NCPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 198360 Nr: 13483-27.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAPDPB, CDPDPB, AMPDPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ACIR BOSCARDIN, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 10.321,25 

(dez mil e trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: conta n. 

18677-5, Agência 06629, Banco do Brasil S/A, em nome de Ana Marilce 

Pires do Prado Gomes, CPF n. 022.464.941-84 .

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que as tentativas de busca não 

lograram êxito na localização do endereço do executado, INTIME-SE o 

devedor, através de edital, para que, em 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 10.321,25 (dez mil 

trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária da representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).Não havendo pagamento, no 

prazo legal, se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS, para querendo, apresentar justificativa no prazo legal.Após, 

venham-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 24 de outubro de 2018

Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288657 Nr: 16034-72.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos Código nº 

287628, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283699 Nr: 12069-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MRRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGP, LRDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 33 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 35, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, 

referente a guarda compartilhada, .

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Expeça-se o termo de guarda definitiva, na forma requerida.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294630 Nr: 20692-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, como as crianças residem atualmente na Comarca de Campo 

Novo do Parecis/MT, devem estes os autos ser remetidos ao Juízo de 

Juína/MT.Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste juízo e 

DECLINO de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e 

julgar a presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Campo 

Novo do Parecis/MT, para onde determino a remessa deste 

feito.Intimem-se.Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos 

àquela Comarca, com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao 

Ministério Público. Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282061 Nr: 10685-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADS, FXDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSF, AGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 22/23 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 25, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes, referente a tutela da adolescente.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

OFICIE-SE ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, para 

que proceda com a alteração dos dados cadastrais da adolescente, 

constando seus atuais tutores.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o termo de curatela na forma requerida pelas partes.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 290733 Nr: 17623-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda com a juntada do título executivo aos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 116691 Nr: 6736-71.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNF, JNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente pugna pela 

desistência do presente feito (fl. 190).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287033 Nr: 14788-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEM DAIANE PERIN DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JULLIO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por Wilson Júllio Pereira de Almeida e 

Suelem Daiane Perin de Almeida.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: SUELEM 

DAIANE PERIN BARBOSA.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206457 Nr: 20033-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLBC, EDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro o petitório de fls. 45/46, considerando que o feito tramita desde o 

ano de 2015 sem que o houvesse o recebimento da inicial, sendo 

imprescindível a juntada do laudo médico ou informar a impossibilidade de 

fazê-lo, nos termos do art. 750 do CPC.

Desta forma, intime-se a parte requerente, através de seus procuradores, 

para juntar laudo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266215 Nr: 29307-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Divórcio Direto Litigioso proposta por Adilson Santana Oliveira 

em face de Rosimeire Santana da Silva Oliveira, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando o presente feito, verifico que a parte autora restou intimada 

através de seu procurador para dar prosseguimento ao feito, informando 

o atual endereço da parte requerida, contudo, quedou-se inerte (fl. 34).

A tentativa de intimação pessoal da parte requerente restou frustrada, 

conforme se abstrai do teor da certidão de fl. 38.

 Nesse sentido, têm-se que a parte interessada cabe promover o 

andamento do processo, promovendo os atos e diligências que lhe 

competirem, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Desse modo, considerando que a parte requerente não manifestou 

interesse no prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento 

dos autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Dispositivo

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial tendo em vista a 

inércia da parte requerente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143059 Nr: 2531-91.2012.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMA, FAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo às fls. 

55/58, pugnando pela homologação do referido acordo, e, por 

consequência, a extinção do feito.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugna pela homologação do 

acordo e consequente extinção do feito (fl. 59).

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 55/58, celebrada nestes autos.

Sem prejuízo, OFICIE-SE a fonte pagadora Fazenda Alvorada, para que 

proceda com o desconto mensal da remuneração percebida pelo 

requerido Francisco Antônio Alexandre, a título de alimentos em favor dos 

filhos Paulo Alexandre e Karolainny Machado Alexandre, no valor de 

61,09% (sessenta e um vírgula nove por cento) do salário mínimo vigente, 

que corresponde atualmente a R$ 582,79 (quinhentos e oitenta e dois 

reais e setenta e nove centavos), depositando em conta bancária a ser 

informada nos autos, pela requerente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286079 Nr: 13947-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB, ERICA APARECIDA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE MACHADO, EDINALVA BASÍLIO DE 

OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 40 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 41, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação para o Cartório 

competente, acrescentando na Certidão de Nascimento da criança Júlia 

Brasil, o nome do Pai, Jhonatan de Oliveira Machado e com avós paternos 

Silvestre Machado e Edinalva Basilio de Oliveira, sendo que a criança 

passará a chamar-se JULIA MACHADO BRASIL.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155286 Nr: 3909-48.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDBM, MDBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 
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- OAB:11335/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Teixeira 

Alves - OAB:24126/O, LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES - 

OAB:20.629/O-MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo às fls. 

73/74, pugnando pela homologação do referido acordo, e, por 

consequência, a extinção do feito.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugna pela homologação do 

acordo e consequente extinção do feito (fl. 76).

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 73/74, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288479 Nr: 15911-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGBC, MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a ausência de acordo entre as partes no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, ante a ausência da parte 

requerida, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 24/04/2019 às 15h50min.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, consignando que a ausência da parte autora 

acarretará a extinção e consequente arquivamento do processo e a 

ausência da parte requerida importará em confissão e revelia.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169469 Nr: 10405-59.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Vistos.

Ante o petitório de fl. 95, DESIGNE-SE data para realização da audiência 

de conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.

Não havendo acordo entre as partes, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287628 Nr: 15297-69.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca (fl. 61/61-v), 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes, referente ao reconhecimento e dissolução de 

união estável e partilha de bens.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Josefa Aparecida da Silva e Carlos Adaelson Durão.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287947 Nr: 15531-51.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 45, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Adinalva Lopes Basilio e Fernando do Nascimento Ferreira.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262712 Nr: 26744-88.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 Vistos.

Dando prosseguimento ao feito, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 25/04/2019, às 14h30mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 
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audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Intime-se a equipe técnica do Juízo, para que proceda com a realização 

de estudo psicossocial junto as partes, verificando a atual situação da 

criança emitindo parecer acerca da possibilidade da guarda compartilhada, 

devendo juntar aos autos relatório em data anterior a realização da 

audiência.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 208900 Nr: 1146-69.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDC, PP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro parcialmente o petitório de fls. 48/49, para tanto, determino:

I - OFICIE-SE a empresa COMPACTA COMERCIAL LTDA (Big Master), 

endereço fl.49, para que proceda com o desconto mensal da remuneração 

percebida pelo avô paterno do requerente Sr. João Fialho de Carvalho, a 

título de alimentos em favor do neto Maiky Pereira de Carvalho, no valor de 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde a 

R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), a ser depositado na 

conta bancária da representante legal da criança Sra. Palismarcia Pereira, 

Caixa Econômica Federal, agência 2086, conta poupança 00004639-2.

II – OFICIE-SE a COMPACTA COMERCIAL LTDA, fonte empregadora do Sr. 

João Fialho de Carvalho, para que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça os 

dados pessoais do Sr. João Fialho de Carvalho.

Com a informação, venham-me os autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 258850 Nr: 23936-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Ressalta-se que cabe as partes informarem ao juízo acerca de eventual 

mudança de endereço, conforme dispõe o artigo 77, inciso V do CPC, in 

verbis:

 “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o 

endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva”

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, considerando que a parte requerente não cumpriu com ato que é 

de sua incumbência, bem como que não manifestou interesse na causa, 

condição esta que não pode ser mantida “ad eternun”, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

 Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III 

do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes devidamente 

intimados.

 Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181676 Nr: 23785-52.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMSL, KRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL RODRIGUES LIMA, brasileiro(a), 

solteiro(a), motorista, Telefone 65-9943-4673. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado, para que possa tomar 

conhecimento, bem como manifestar-se acerca da PENHORA efetivada ao 

FGTS, no valor de R$ 2.313,54 (dois mil e trezentos e treze reais e 

cinquenta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme r. 

despacho que segue abaixo transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Aguarde-se a resposta da Carta Precatória 

expedida nos autos em apenso. Sendo que caso a diligência seja frutífera 

no endereço localizado nos autos em apenso, proceda-se com a intimação 

do executado acerca da penhora realizada junto ao FGTS.Caso a 

diligência nos autos em apenso seja infrutífera, proceda-se com a 

intimação doexecutado acerca da penhora do FGTS, via edital.Após, 

decorrido o prazo para manifestação do executado, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21822 Nr: 1070-02.2003.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEROLITA SCHERER COLLA, SERGIO LUIZ COLLA, 

CELIA TEREZINHA COLLA, JUNIA VARGAS COLLA, ESPOLIO DE SIDNEI 

JOAO COLLA, CELSON ANTONIO COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IVO LUIZ COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT, MANUELLE SENRA COLLA - OAB:13.976-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o pagamento da taxa 

relativa a expedição do formal de partilha sendo 01 página e 

posteriormente comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível a fim de 

retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174064 Nr: 15887-85.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RODRIGUES PEREIRA, PAULO SERGIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LAURO PEREIRA, ESPOLIO DE 

ANA ROSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 114/115, para tanto, determino a suspensão do 

feito, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 114702 Nr: 4854-74.2009.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA JOAQUINA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO ROCHA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, RONALDO 

QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a inventariante e todos os herdeiros, pessoalmente, bem como 

seus procuradores, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, juntando os documentos conforme 

determinado, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso 

III, do CPC.

Cumpra-se imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282776 Nr: 11288-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRM, ARM, AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo à fl. 41, 

pugnando pela homologação do referido acordo.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela homologação do 

referido acordo (fl. 44).

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fl. 41, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153784 Nr: 2441-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFM, VFM, LADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT

 Vistos.

Antes de analisar o requerimento formulado às fl. 65/71, entendo 

necessária a regularização da representação processual, desta forma, 

INTIME-SE a parte exequente, para regularizar a representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293439 Nr: 19697-29.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, POLLIANA ELENA 

VARNIER, ERNESTO SERGIO VARNIER, SUELLEN AMANDA VARNIER, 

SARA AURELIA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER, 

agropecuária scheffer ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI 

RUZYK - OAB:29926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319 do CPC.

2. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

3. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172362 Nr: 13996-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 224, para tanto, determino:

a) Que seja realizada a avaliação judicial dos bens descritos na sentença 

de fls. 106/111.

b) O bloqueio dos bens descritos na sentença de fls. 106/111, ficando as 

partes proibidas de alienarem qualquer dos bens, sem autorização judicial.

c) Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

di21/02/2019, às 15h20mim.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

a depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data 

da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.
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A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235485 Nr: 1805-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENALDO JUNIOR GONÇALVES CARDOSO GOMES, 

THEREZINHA VENDRAMINI, CARLA ADRIANA CARDOSO GOMES 

BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELISEU ZORRILLA CARDOSO 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:2772-A/MT, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B, MARY 

ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o petitório de fls. 97/98, vejo que não cabe nos autos de 

inventário discussão de questões de alta indagação, deste modo, 

conclui-se que cabe ao herdeiro, caso discorde das primeiras 

declarações, juntar nos autos documentos que comprovem de plano bens 

de propriedade do de cujus, cabendo a este as diligências pertinentes.

Outrossim, necessário consignar que no rito procedimental da ação de 

inventário não cabe discussão que demande qualquer tipo de dilação 

probatória, devendo o herdeiro requerente buscar as vias ordinárias.

Posto isso, defiro parcialmente o petitório, somente no que diz respeito às 

diligências quanto ao BacenJud, RenaJud e Infojud, conforme 

detalhamento das informações juntadas com a presente decisão.

No que diz respeito a citação da herdeira Carla Adriana Cardoso Gomes 

vejo que esta já se encontra devidamente representada nos autos pelo 

mesmo procurador da inventariante.

Assim, intime-se o herdeiro Adenaldo Junior Gonçalves Cardoso Gomes 

para querendo manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a inventariante para cumprir integralmente a 

decisão de fls. 10/11.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262378 Nr: 26499-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA VENDRAMINI, CARLA ADRIANA 

CARDOSO GOMES BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELISEU ZORRILLA CARDOSO 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:2772-A/MT, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o petitório retro, posto que os autos de inventário deverá tramitar 

integralmente nos autos em apenso.

Autorizo a requerente a juntar nos autos, em apenso, documentos para 

prosseguimento daquele feito, devendo após, estes autos serem 

devidamente arquivados com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293439 Nr: 19697-29.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, POLLIANA ELENA 

VARNIER, ERNESTO SERGIO VARNIER, SUELLEN AMANDA VARNIER, 

SARA AURELIA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER, 

agropecuária scheffer ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI 

RUZYK - OAB:29926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 49, que designo o dia 

18/03/2019 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169469 Nr: 10405-59.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 96, que designo o dia 

18/03/2019 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo os advogado das partes para que compareçam 

na audiência acompanhado(a) de seus constituintes, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177299 Nr: 19417-97.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VACB, BFDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16,135, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 70, que designo o dia 

18/03/2019 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288971 Nr: 16241-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CACERES-MT, SÉRGIO ANTONINI, COMERCIAL 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS CAMPO VERDE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL 3 RIOS TURISMO E HOTELARIA 
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LTDA, WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY TERESINHA LONDERO 

SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o advogado da parte autora que, conforme 

informação da diretoria do fórum, para se efetivar o repasse da diligência 

ao oficial de Justiça, é imprescindível o número da Guia de Recolhimento, 

documento esse que não acompanhou o comprovante. Por essa razão, 

intimo-o para que junte o referido documento, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241179 Nr: 9247-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A, JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA 

ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Certifico que, haja vista, o resultado negativo dos leilões realizados, intimo 

a parte exequente, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar, dando seguimento aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124638 Nr: 3625-45.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA, NILSON 

MALAQUIAS DA SILVEIRA, NIUZA MARTINS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias trazer aos autos o comprovante do depósito de 

diligência, pois conforme informação da Diretoria do Fórum, não houve a 

arecadação do valor referente à Guia juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188295 Nr: 5225-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ANTONIO RICCIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição da carta precatória de fl. 118, intimo 

a exequente para retirá-la, no prazo de 5 dias, com a finalidade de ser 

distribuída junto ao juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221206 Nr: 11061-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES TANGARA LTDA ME, 

ZUBEIDE BERTA, WALDIR BERTA, KATIA BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827

 Certifico que, haja vista, o resultado negativo do leilões realizados, intimo 

a parte exequente, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar, dando seguimento aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213440 Nr: 4835-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CANDIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu em 21/9/2018, o prazo de suspensão deferido em 

fl. 61, sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos. Sendo 

assim, intimo-a para, no prazo de 15 dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, especialmente porque o bem foi apreendido na 

cidade de Cáceres, conforme demonstra a carta precatória devolvida de 

fls. 63/66, advertindo-a que, no caso de inércia, o processo será 

suspenso por 1 ano, conforme prevê o art. 921, § 1.º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153704 Nr: 2364-40.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO DONIZETE GALLEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO GALLEGO - 

OAB:9.809 OAB/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Vila Alta, a 

ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105073 Nr: 3843-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. D. MENDES & CIA LTDA ME, JOSÉ DIMAS 

MENDES, JOSE PIRES DA TRINDADE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 Certifico que, intimo o exequente, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca da petição do executado de fls. 216, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139837 Nr: 10347-61.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDI CARDOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 Certifico que o advogado PABLO AILTON DA SILVA levou os presentes 

autos com carga rápida e até o presente momento não providenciou a sua 

devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes autos e intimo-o para 

que devolva os autos, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 

da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106099 Nr: 4829-95.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONE BERNARDO, PEDRO TOKITAKA, 

MICHELI RIVA DONIDA, TONY CHARLES BRITO DA SILVA, JOÃO ADÃO 

DOS SANTOS MELO, MARCO YOSHIHISSAASAHI, FELIX UMBERTO 

SIMONETI, PAULO CEZAR DONIDA, EDEVIRGES GENI SIMONETI, GILSON 

MARCOS DONIDA, LUCIANA NAVAS BERG DONIDA, CLAUDIA NETTO 

DONIDA, ELIZABETE MARIA DONILDA MELO, LUIZA SERGIO ASAHI, 

GILBERTO LUIZ DONIDA, SUZANA MARIA GUACHINESKI DONIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GONÇALVES 

PIMENTEL - OAB:6.000-MS, MILTON CESAR DE BORBA - 

OAB:13.428-MS, RODRIGO GONÇALVES PIMENTEL - OAB:16.250-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, João 

Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B, MARIA AUREA MEDINA - 

OAB:54374/SP, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261921 Nr: 26232-08.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LAURO PEREIRA, JOAO 

RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225222 Nr: 14454-75.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIMAR DE SOUZA MACHADO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, SUELLE MENDES ARAÚJO SANTOS - OAB:OAB/SP 

319.664

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276705 Nr: 6333-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO LOPES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276705.

Vistos,

Trata-se de ação de cobrança securitária c/c indenização por danos 

morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por Genesio Lopes Ribeiro 

em desfavor de Companhia de Seguros Aliança do Brasil e Banco do 

Brasil S/A, todos qualificados.

 Alega o Requerente que é agricultor e emitiu, em julho de 2016, Cédula 

Rural Pignoratícia em favor do segundo Requerido, com vencimento em 

setembro de 2017.

Aduz que o crédito concedido destinava-se ao custeio da lavoura de soja 

nos imóveis Fazenda Esmeralda II, matrícula 5.346, área 249,99 e Fazenda 

Esmeralda III, matrícula 5.347, área 249,99, ambas localizadas na zona 

rural no município de Brasnorte/MT.

Segue narrando que na Cédula Rural consta autorização para o banco 

Requerido contratar seguro de bens vinculados, dentro da apólice de 

seguro automático de penhor rural que tem com a primeira Requerida.

Afirma o Requerente que, após superadas todas as etapas de plantio, 

crescimento, desenvolvimento e maturação das plantas de soja, houve 

excesso de chuva, vindo os grãos a apodrecer nas áreas alagadas, 

acarretando na perda total das lavouras.

Sustenta que realizados todos os procedimentos para análise da lavoura, 

a seguradora Requerida informou a negativa em indenizar os sinistros.

Isto posto, pugna o Requerente pela condenação dos Requeridos ao 

pagamento do prêmio devido, bem como indenização por danos morais.

Em sede de tutela antecipa, requer o Requerente que o banco Requerido 

exclua o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito ou se abstenha de 

incluir.

Requer a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 28/68.

Às fls. 69 foi determina a emenda da inicial para que o Requerente 

adequasse o valor da causa, informando o valor pretendido a título de 

danos morais, bem como comprovasse o estado de hipossuficiência.

Às fls. 71/73 o Requerente emendou a inicial, atribuindo o valor pretendido 

para a condenação em indenização por danos morais e adequou o valor 

da causa para R$ 824.992,66. Juntou a declaração de imposto de renda, 

reiterando o pedido de gratuidade da justiça.

Às fls. 89 foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, tendo a parte 

Requerente interposto embargos de declaração às fls. 91/94.

Às fls. 95/100 a parte Requerente apresentou aditamento à inicial, para 

requerer, caso não seja julgada procedente o pedido de cobrança 

securitária, que seja reconhecido o direito da requerente em ter 

prorrogadas as parcelas vencidas do contrato.

 Os embargos de declaração foram rejeitados às fls. 102/103, tendo a 

parte Requerente informado às fls. 105/118 a interposição de agravo de 

instrumento.

Às fls. 120/121 foi noticiado o provimento do agravo de instrumento, 

reformando a decisão para conceder a assistência judiciária gratuita à 

parte Requerente.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, recebo a emenda a inicial de fls. 71/73 e o aditamento de fls. 

95/100.

Ademais, determino a retificação junto ao distribuidor do valor atribuído à 

causa, conforme fls. 71/73, devendo ser também corrigida a capa dos 

autos.

 Assim, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita à 

parte Requerente, passo à análise da inicial.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente pugnou pela concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para 

determinar que o banco Requerido exclua o seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito ou se abstenha de incluir.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:
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 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, não resta demonstrada a probabilidade do direito invocado, pois, 

nesta fase sumária, a parte Requerente não demonstrou que a perda da 

safra por adversidades climáticas abrangia a cobertura securitária.

 Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, ao menos por agora, pois, a cédula rural já se 

encontra vencida há mais de um ano (parcelas vencidas em: 28/06/2017, 

28/07/2017, 28/08/2017 e 28/09/2017), bem como a negativa de cobertura 

do sinistro data de 30/11/2017 (fls. 67/68), ou seja, também há mais de um 

ano, o que, por si só já afasta o perigo da demora.

 Ademais, não se há notícias de que o nome do Requerente esteja na 

iminência de ser incluído nos cadastros de proteção ao crédito.

Dessa forma, como a parte Requerente, salvo melhor juízo, não preencheu 

os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, notadamente a probabilidade do direito, entendo que deve ser 

indeferida a tutela satisfativa requerida.

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 13 horas, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, eis que não 

houve a demonstração da verossimilhança das alegações e da 

hipossuficiência técnica da parte Requerente em relação à parte 

Requerida, ou seja, qual seria sua dificuldade em produzir provas.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283422 Nr: 11812-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES ACAMPO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILEIDE DE SOUSA COUTINHO LUCIO, VINICIUS 

VITAL LUCIO, VICTOR JOSE COUTINHO LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente para retirar a carta precatória 

expedida nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294628 Nr: 20690-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MURARI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:183577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 294628.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte Requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora da parte Requerida, in casu, comprovada 

pelo recebimento da notificação extrajudicial (fls. 08/vº).

Por outro lado, há receio de que o Requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte Requerente, na pessoa de seu representante legal ou a 

quem ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte Requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de dezembro de 2018.
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Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291587 Nr: 18294-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 291587.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pelo 

protesto do título (fls. 11/vº).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra-MT, 03 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295491 Nr: 21469-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO LEANDRO BARRETO, PIRACANJU 

PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 295491.

 Vistos,

 Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, concessa data venia, entendo 

que não há nos autos elementos que demonstrem a real insuficiência de 

recursos da parte Embargante.

Isso porque, considerando a qualificação profissional de agricultor do 

primeiro Embargante, em que pese a alegação de frustração da lavoura, 

entendo que, para melhor análise do pedido de gratuidade da justiça 

formulado, deve ser juntado comprovante de rendimento (IR dos últimos 03 

exercícios fiscais).

Além disso, entendo que deve o primeiro embargante juntar também 

contas atualizadas de água, luz e telefone de seu atual domicílio, 

informando ainda os veículos que atualmente usa.

Por outro lado, observo que a segunda Embargante é uma pessoa jurídica.

Assim sendo, para melhor análise do pedido de gratuidade da justiça, deve 

ser juntado aos autos prova cabal, efetiva e concreta da insuficiência de 

recursos, visto que a presunção de hipossuficiência é aplicável apenas à 

pessoa natural, sendo que, tratando-se de pessoa jurídica, a insuficiência 

de recursos deve ser comprovada, conforme Súmula 481 do STJ.

 Ante o exposto, intime-se a parte Embargante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial para comprovar o estado de 

hipossuficiência, juntando aos autos os documentos acima informados, 

bem como demais documentos que comprovem a insuficiência de 

recursos financeiros, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC.

Caso prefiram, poderão os Embargantes pagar as custas iniciais.

Registro que isso deverá ser feito sob pena de indeferimento da inicial 

(artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e 

distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295450 Nr: 21435-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS, PIRACANJU 

PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 295450.

 Vistos,

 Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, concessa data venia, entendo 

que não há nos autos elementos que demonstrem a real insuficiência de 

recursos da parte Embargante.

Isso porque, considerando a qualificação profissional de agricultora da 

primeira Embargante, em que pese a alegação de frustração da lavoura, 

entendo que, para melhor análise do pedido de gratuidade da justiça 

formulado, deve ser juntado comprovante de rendimento (IR dos últimos 03 

exercícios fiscais).

Além disso, entendo que deve a primeira embargante juntar também 

contas atualizadas de água, luz e telefone de seu atual domicílio, 

informando ainda os veículos que atualmente usa.

Por outro lado, observo que a segunda Embargante é uma pessoa jurídica.

Assim sendo, para melhor análise do pedido de gratuidade da justiça, deve 

ser juntado aos autos prova cabal, efetiva e concreta da insuficiência de 

recursos, visto que a presunção de hipossuficiência é aplicável apenas à 

pessoa natural, sendo que, tratando-se de pessoa jurídica, a insuficiência 

de recursos deve ser comprovada, conforme Súmula 481 do STJ.

 Ante o exposto, intime-se a parte Embargante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial para comprovar o estado de 

hipossuficiência, juntando aos autos os documentos acima informados, 

bem como demais documentos que comprovem a insuficiência de 

recursos financeiros, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC.

Caso prefiram, poderão as Embargantes pagar as custas iniciais.

Registro que isso deverá ser feito sob pena de indeferimento da inicial 

(artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e 

distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292757 Nr: 19225-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº: 292757.

 Vistos,

Incialmente passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

 In casu, analisando detidamente os autos, verifico não se fazem 

presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito 

suspensivo, eis que não houve pedido pela atribuição de tal efeito e, 

logicamente, a demonstração dos seus fundamentos.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

Ademais, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, posto que não 

houve a demonstração da hipossuficiência técnica da parte embargante 

em relação à parte embargada, ou seja, qual seria sua dificuldade em 

produzir provas, sendo certo que falta ainda verossimilhança nas 

alegações.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

entendo ser o caso de indeferimento, pois não há comprovação de que a 

parte embargante seja hipossuficiente.

 Ao contrário, a parte embargante exerce atividade empresarial, sendo 

proprietária de diversos imóveis urbano, conforme documentos de fls. 

26/41.

 Desse modo, indefiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça, por 

não restar comprovada a condição de hipossuficiente do embargante.

 Faculto o recolhimento das custas em 10 dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279553 Nr: 8668-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº. 279553.

Vistos,

Tendo em vista que o petitório de fls. 87, intime-se a parte Executada para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos uma certidão de inteiro teor negativa 

de ônus do imóvel matriculado no CRI de Brasnorte/MT, nº 5.487, eis que a 

parte Exequente condicionou a penhora do bem oferecido à inexistência 

de gravames que tornem inócua a penhora.

Após, intime-se a parte Exequente para se manifestar.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290400 Nr: 17328-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 Autos nº: 290400.

 Vistos,

 A parte Embargante, às fls. 80/173, juntou aos autos documentos para 

comprovar o seu estado de hipossuficiência.

Quanto à questão da gratuidade da justiça, registro que a mesma está 

disciplinada pela Lei nº 1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

Analisando os autos, notadamente o imposto de renda do exercício de 

2018 (fls. 134/149), verifico que a parte Embargante não carece de 

insuficiência de recursos.

Isso porque, na parte de bens e direitos o Embargante possui uma extensa 

lista de imóveis rurais, carro importado, além de participações no capital 

social de algumas empresas.

Outrossim, observo que no campo das receitas e despesas o Embargante 

não declarou nada de receita bruta, não sendo razoável a inexistência de 

receita para tanto investimento.

Registro que a declaração de imposto de renda, no ponto acerca dos bens 

da atividade rural (fls. 142/144), possui algumas objeções que me chamam 

a atenção, visto que os valores dos bens não foram declarados.

 Além do mais, a existência de dívidas só corroboram o entendimento de 

que o Embargante não é hipossuficiente, haja vista o elevado valor das 

operações de crédito, não sendo crível que alguém “hipossuficiente”, 

consiga acessar tanto crédito.

Assim sendo, certo é que pelos valores em discussão nos presentes 

autos e a atividade rural praticada pelo Embargante, há evidente condição 

financeira, sendo incompatível a concessão da justiça gratuita, benefício 

destinado àqueles que, efetivamente, não possuem condições de arcar 

com as custas do processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua 

família.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela 

parte embargante, eis que não restou comprovada a sua insuficiência de 

recursos para arcar com as custas processuais.

 Intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda ao recolhimento das custas processuais sob pena de 

indeferimento da inicial e cancelamento do registro e distribuição, nos 

termos do que dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295998 Nr: 21845-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 Autos nº. 295998.

Vistos,

Verifico que os presentes autos se tratam de Embargos à Execução.

Ocorre que, referido processo foi apensado de forma equivocada aos 

autos 279553, posto que possui partes distintas.

Assim sendo, verifico que o número único apresentado pela parte 

Embargante, às fls. 04, para distribuição por dependência desta ação é 

8668-79.2018.811.0055, sendo o seu código nº 279553.

Ocorre que, às fls. 06, a parte Embargante cita a ação de execução nº 

10784-58.2018.811.0055, código nº 282192. Observo que, em consulta ao 

sistema Apolo, a ação de execução 282192 possui as mesmas partes 

destes embargos.

Assim sendo, entendo que os presentes embargos foram distribuídos por 
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dependência de forma equivocada aos autos 279553, eis que deveriam ter 

sido apensados aos autos 282192, inclusive porque o processo 290400 

se refere aos embargos à execução do feito 279553.

 Desta forma, determino que o Cartório providencie o desapensamento dos 

presentes embargos do feito 279553 e, por outro lado, apense-se ao 

processo de execução nº 282192, em trâmite nessa mesma vara, 

certificando ainda a sua tempestividade.

Após, conclusos para análise.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 03 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162071 Nr: 13152-16.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO ZEZOKAECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 83, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263342 Nr: 27248-94.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MORESCO SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO RODRIGUES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 Certifico que decorreu no dia 21/09/2018, o prazo de suspensão 

determinado na sentença de fls.39, portanto encaminho os autos para 

intimação da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que de direito, ficando advertida que não havendo manifestação o 

processo será extinto com fundamento no art. 487, III, "b", do Código de 

Processo Civil.

 Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247283 Nr: 14607-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL EVARISTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZEL TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Certifico que, intimo as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestarem se houve o cumprimento do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283617 Nr: 11971-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 54, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165021 Nr: 3388-69.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA TEIXEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT-10.661

 Certifico que, haja vista a petição de fls. 170/181 da parte autora, intimo o 

requerido para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289883 Nr: 16968-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 146,96 (cento e quarenta e seis 

reais e noventa e seis centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pela oficiala de justiça RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270824 Nr: 1854-51.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA CAMPOS MANRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 270824.

Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 52.

Encerrado o prazo de suspensão requerido, abra-se vista à parte autora 

para que requeira o que entender de direito em termos de prosseguimento, 

consignando-se para cumprimento o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289917 Nr: 17002-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR DONIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUSA MARIAM DE CASTRO 

SERAFIN - OAB:OAB/SC 23.300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 289917.

 Vistos,
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Diante do petitório de fls. 42/45 e documento de fls. 46, determino o 

retorno dos autos para 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do 

Estado de Mato Grosso, uma vez que houve a remessa dos autos para 

este Juízo antes do decurso do prazo recursal, conforme consulta 

processual junto ao site http://portal.trf1.jus.br/sjmt/ :

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254228 Nr: 20035-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES HANEL VEIGA, PAULO MAGNO VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos nº: 254228.

 Vistos,

 Às fls. 171 as partes firmaram acordo.

 Às fls. 174/175 a parte autora informou o descumprimento do acordo pela 

parte requerida. Relatou que cumpriu com sua parte no acordo, 

depositando o valor R$ 60.000,00 e requereu a expedição de mandado de 

imissão na posse, em seu favor. Juntou o comprovante de fls. 176.

 Às fls. 177/178 a parte requerida relatou que quando do vencimento da 

primeira parcela do acordo (15/10/2018), juntamente com seu advogado, 

ajustaram com a parte autora o pagamento em data posterior, de modo que 

o valor de R$ 80.000,00 foi depositado em 05/11/2018.

 Aduziu que a parte autora, agindo de má-fé, não informou na petição de 

fls. 177/178 acerca do pagamento da primeira parcela, nem lhe restituiu o 

valor pago, razão pela qual, sustentou que possui interesse em 

permanecer no imóvel, propondo a devolução do montante de R$ 

60.000,00 e a quitação da segunda parcela de R$ 80.000,00 em 

15/12/2018.

 Ao final, requereu a intimação da parte autora para se manifestar quanto 

ao interesse na proposta acima e, caso não haja aceitação, pugnou que 

seja condicionada a desocupação do imóvel à devolução do valor de R$ 

80.000,00 realizado no dia 05/11/2018. Juntou o comprovante de depósito 

às fls. 179.

 É o necessário à análise e decisão.

Conforme se extrai dos autos, as partes firmaram acordo às fls. 171 

sendo que, dentre outras questões, ficou ajustado que parte requerida 

deveria pagar a primeira parcela de R$ 80.000,00 até o dia 15/10/2018.

Conforme noticiado pela parte autora, o pagamento da primeira parcela de 

R$ 80.000,00 não foi realizada pelo requerido na data convencionada, 

tendo o requerido, por sua vez, confirmado que valor foi depositado com 

atraso, em 05/11/2018, porém, afirmando que a parte autora havia tolerado 

o pagamento em data posterior.

 Ocorre que a parte requerida não trouxe nenhuma prova de que a parte 

autora tenha aceitado receber a parcela do acordo em data posterior a 

convencionada.

 Logo, não existindo nenhuma prova que demostre a prorrogação da data 

do pagamento, deve ser mantida a data estipulada por ambas as partes no 

acordo, qual seja, 15/10/2018.

Segundo estipulado no acordo, o não pagamento da primeira parcela na 

data prevista ensejaria na resolução da compra e venda, com a 

restituição, pela parte autora do valor de R$ 60.000,00, até a data de 

05/11/2018, o que foi realizado, conforme comprovante acostado às fls. 

176.

 Ainda, conforme ajustado pelas partes, o requerido deveria restituir o 

imóvel à parte autora, até o dia 25/10/2018, o que também não foi cumprido 

pelo requerido.

 Por outro lado, também não há notícias nos autos de que a parte autora 

tenha restituído o valor de R$ 80.000,00 depositado pela parte requerida 

(comprovante de fls. 179), sendo certo que, diante da resolução do 

negócio, esse valor deverá ser devolvido à parte requerida.

Ante o exposto:

1- Indefiro o pedido de intimação da parte autora para se manifestar 

quanto à proposta apresentada pela parte requerida às fls. 177/178, 

devendo prevalecer o que foi ajustado pelas partes no acordo já 

homologado.

2- Intime-se a parte autora para, no prazo de 48 horas, restituir a parte 

requerida o valor de R$ 80.000,00 depositado em 05/11/2018, conforme 

comprovante de fls. 179, devendo comprovar nos presentes autos a 

devolução do montante.

 3- Após a comprovação, pela parte autora, da restituição do valor 

determinando no item acima, intime-se a parte requerida para, no prazo de 

10 dias, desocupar o imóvel.

4- Caso o requerido se recuse a desocupar o imóvel no prazo acima, 

determino, independente de nova conclusão, a imediata expedição de 

mandado de imissão na posse, que deverá ser cumprido, mesmo durante 

o recesso forense.

 5- Indefiro o pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

por não ficar evidenciado o intuito da parte em agir com deslealdade 

processual.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 03 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295441 Nr: 21432-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYENE APARECIDA APOLINARIO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 295441.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 Requerida: Aryene Aparecida Apolinario Lima.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Aryene Aparecida 

Apolinario Lima, ambos qualificados.

A parte Requerente, às fls. 20, requereu a desistência da presente ação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial, via RENAJUD, 

nos presentes autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi determinada 

a inclusão judicial do nome da Requerida nos órgãos de proteção ao 

crédito. Registro ainda que não foi expedido mandado de busca e 

apreensão e citação.

 Por fim, informo que as custas processuais remanescentes, se houver, 

serão pagas pela parte Requerente, nos termos do art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 03 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 28490 Nr: 2422-24.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORANDI ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 321 de 1103



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

TONY HIROTA TANAKA - OAB:10060/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Autos nº: 28490.

 Vistos,

 Indefiro o pedido o pedido de fls. 121/122 pela mesma razão da decisão 

de fls. 119.

 Por conseguinte, cumpra-se a decisão de fls. 119.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291853 Nr: 18505-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 291853.

 Vistos,

 A parte autora ajuizou a presente demanda visando a exibição dos 

SPLIPS referente a Cédula Rural 88/00474-0.

 Às fls. 81/82 foi facultada à parte autora a emenda da inicial para adequar 

o pedido à via processual adequada, qual seja, a produção antecipada da 

prova ou, se o caso, o ajuizamento de ação com pedido incidental de 

exibição de documentos.

 Às fls. 83/85 a parte autora informou que sua pretensão encontra amparo 

no art. 396 do Código de Processo Civil, na medida em que desistiu do 

pedido de tutela antecipada.

 É o necessário à análise e decisão.

 Pois bem. Analisando detidamente os autos, não obstante tenha a parte 

autora informado que se trata de exibição incidental de documentos, tenho 

que na verdade trata-se de produção antecipada de provas, nos termos 

art. 381, da Lei Adjetiva Civil:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.”

 Isso porque, no caso dos autos, verifico que a parte autora alega que tem 

interesse no prévio exame dos documentos requeridos, para efeito de 

avaliar a conveniência da propositura de ação, ou seja, o prévio 

conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de 

ação.

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE. AÇÃO AUTÔNOMA. 

NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de 

exibição de documentos formulado de forma autônoma, antecedente e 

satisfativa deve ser realizado por meio de produção antecipada de 

provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 382 do CPC, 

apresentando as razões que justifiquem a necessidade da antecipação e 

mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 

3. Não bastasse isso, não se afastam os requisitos para análise do 

interesse de agir sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para a 

exibição, deve a parte provar ter formulado pedido administrativo prévio, 

bem como efetuado pagamento de eventual custo do serviço. 4. Hipótese 

em que não se verificou o interesse de agir. Recurso não provido.” (TJ-SP 

- APL: 10313892420168260002 SP 1031389-24.2016.8.26.0002, Relator: 

Melo Colombi, Data de Julgamento: 15/12/2016, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/12/2016) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Deve ser recebida como ação 

autônoma de produção antecipada de prova, a pretensão de exibição de 

documento, quando fundada na necessidade de aquilatar a existência de 

fundamento para o ajuizamento de ação indenizatória. (Inteligência do 

artigo 383, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).” (TJ-MG - AI: 

10000160627055001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/12/2016)

 Ademais, registro que a ação de produção antecipada de provas, não é 

necessário a comprovação do requisito da urgência e do ajuizamento de 

outra demanda judicial (preparatória ou incidental), consagrando-se, na 

prática, um direito autônomo à prova, mecanismo disponibilizado para 

melhor conhecimento dos fatos, com potencial inclusive para evitar o 

ajuizamento de uma futura demanda desnecessária.

 Ante o exposto, valendo-me do princípio da fungibilidade, recebo a inicial 

como ação autônoma de produção antecipada de prova, nos termos do 

art. 381, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Cite-se a parte requerida para que promova a exibição dos documentos 

requeridos, no prazo legal, cumprindo-me registrar que não é necessário 

apresentação de contestação, já que não cabe defesa ou recurso a 

propósito do procedimento de produção antecipada de prova, a teor do 

que dispõe o artigo 383, § 4º, do Código de Processo Civil.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 28 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277056 Nr: 6634-34.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277056.

Vistos,

Trata-se de ação de cobrança securitária c/c indenização por danos 

morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por Alessandra Cristina 

Pettenan em desfavor de Companhia de Seguros Aliança do Brasil e 

Banco do Brasil S/A, todos qualificados.

 Alega a parte Requerente que é agricultora e emitiu, em julho de 2016, 

Cédula Rural Pignoratícia em favor do segundo Requerido, com vencimento 

em setembro de 2017.

Aduz que o crédito concedido destina-se ao custeio da lavoura de soja 

nos imóveis Agrícola Elo Verde, matrícula 4.951, área 250,00; Agrícola Elo 

Verde, matrícula 4.952, área 250,00 e Agrícola Elo Verde, matrícula 4.953, 

área 250,00, todas localizadas na zona rural no município de 

Brasnorte/MT.

Segue narrando que na Cédula Rural consta autorização para o banco 

Requerido contratar seguro de bens vinculados, dentro da apólice de 

seguro automático de penhor rural que tem com a primeira Requerida.

Afirma o Requerente que após superadas todas as etapas de plantio, 

crescimento, desenvolvimento e maturação das plantas de soja, estando o 

produto terminado, houve excesso de chuva, vindo os grãos a apodrecer 

nas áreas alagadas.

Sustenta que realizados todos os procedimentos para análise da lavoura, 

a seguradora Requerida informou a negativa em indenizar os sinistros.

Isto posto, pugna a Requerente pela condenação dos Requeridos ao 

pagamento do prêmio devido, bem como indenização por danos morais.

Em sede de tutela antecipa, requer a Requerente que o banco Requerido 

exclua o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito ou se abstenha de 

incluir.

Requer a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 28/58.

Às fls. 59 foi determina a emenda da inicial para que a Requerente 

adequasse o valor da causa, informando o valor pretendido a título de 

danos morais, bem como comprovasse o estado de hipossuficiência.

Às fls. 62/70 a Requerente adequou o valor da causa, atribuindo a mesma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 322 de 1103



o valor de R$ 835.364,06, bem como juntou declaração de imposto de 

renda, reiterando o pedido de assistência judiciária gratuita.

Às fls. 71 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, tendo a parte 

Requerente interposto embargos de declaração às fls. 73/75.

Às fls. 76/81 a parte Requerente apresentou aditamento à inicial, para 

prorrogação das parcelas vencidas.

Os embargos de declaração foram rejeitados às fls. 83/84, tendo a parte 

Requerente informado às fls. 86/99 a interposição de Agravo de 

Instrumento.

Às fls. 100/101 foi noticiada a concessão de efeito ativo para que seja 

dado andamento normal no feito, independentemente do pagamento das 

custas devidas.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, recebo o aditamento da inicial de fls. 76/81.

Ademais, determino a retificação junto ao distribuidor do valor atribuído à 

causa, conforme fls. 63/vº, devendo ser também corrigida a capa dos 

autos.

Diante da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento, fls. 

100/101, concedendo efeito ativo para que seja dado andamento normal 

no feito, independentemente do pagamento das custas devidas, passo à 

análise da inicial.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente pugnou pela concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para 

determinar que o banco Requerido exclua o seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito ou se abstenha de incluir.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, não restou conferida a probabilidade do direito, tendo em vista 

que, a priori, não é possível verificar a indevida inscrição do nome da 

parte Requerente nos cadastros de proteção ao crédito, posto que a 

simples discussão contratual não autoriza a concessão da tutela para tal 

finalidade.

Aliás, mesmo estando em juízo de cognição sumária, faço questão de 

destacar algumas disposições das Condições Gerais do Seguro 

Automático de Penhor Rural, as quais pude verificar no endereço 

e l e t r ô n i c o 

https://www.bbseguros.com.br/seguradora/images/condicoes-gerais-pen

hor-rural-29012014_tcm704-104264.pdf, devendo ser destacado que a 

parte autora não juntou a apólice do seguro contrato, razão pela qual tive 

que me recorrer à rede mundial de computadores. Eis algumas 

disposições que considero importante destacar:

 “CLÁUSULA 6 - BENS SEGURADOS

 6.1. São obrigatoriamente segurados os bens dados em garantia de 

operações de crédito rural, a saber:

 a) produtos agropecuários colhidos, abatidos, beneficiados, 

transformados ou não, entendidos como produtos agropecuários colhidos, 

os que estejam fora do campo de cultivo;

 (...)

 6.1.1. Entende-se como “produtos colhidos” aqueles que estejam fora do 

campo de cultivo, em local adequado, dispostos de acordo com as 

recomendações técnicas cabíveis, possibilitando devidamente a 

quantificação.

 (...)

 CLÁUSULA 7- BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO

 7.1. Este seguro não cobre:

 (...)

 c) lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos;”

Conforme se verifica, salvo melhor juízo, há previsão expressa de 

exclusão de cobertura para as plantações ainda não colhidas, sendo 

certo que a natureza aleatória do contrato de seguro, tal como determino o 

art. 757 do Código Civil, faz com que a cobertura seja estrita aos riscos 

predeterminados, daí decorrendo a máxima “risco não contratado é risco 

não assumido”.

 Assim, mais uma vez registrando que me valho agora de cognição 

sumária, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários 

para a concessão da tutela postulada, notadamente a plausibilidade do 

direito invocado, devendo ser destacado que a suposta abusividade das 

negativações, segundo a parte autora, é decorrente da negativa de 

cobertura securitária que provocou a assumida mora.

Dessa forma, como a parte Requerente, salvo melhor juízo, não preencheu 

os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, notadamente a probabilidade do direito, entendo que deve ser 

indeferida a tutela requerida.

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 16h, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, eis que não 

houve a demonstração da hipossuficiência técnica da parte Requerente 

em relação à parte Requerida, ou seja, qual seria sua dificuldade em 

produzir as provas, inexistindo ainda demonstração da probabilidade do 

direito, conforme acima fundamentado, sendo certo que estes requisitos 

são cumulativos.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145288 Nr: 4959-46.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON LUIS MAGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCOPA- SOCIEDADE CORRETORA 
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PAULISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:157.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, HAROLDO DEL REI ALMENDRO - 

OAB:150699/SP

 Autos nº: 145288.

 Vistos,

 Ciente do acordão de fls. 207/210 que anulou a sentença proferida às fls. 

165/169 e determinou o retorno dos autos para dar prosseguimento à fase 

instrutória.

 Inicialmente, cumpre-se analisar o pedido de inversão do ônus da prova 

postulado pela parte autora. Registro que utilizarei dos mesmos 

fundamentos já esposados na sentença anulada, uma vez que o acórdão 

não adentrou nesta questão.

Compulsando os autos, verifico que estamos diante de uma relação em 

que a parte requerida figura como fornecedora de serviços devidamente 

remunerada, cuja atividade consiste na intermediação da compra e venda 

de ações e de outro lado, a parte autora, na condição de contratante que 

utiliza recursos para adquirir e vender valores mobiliários.

Analisando o contrato de fls. 104/107, verifico que restou estabelecido 

como objeto da contratação as operações de intermediação realizadas 

pela corretora, por conta e ordem do contratante, nos mercados 

administrados por bolsa de valores e/ou entidades do mercado de balcão 

organizado e os administrados por bolsa de mercadorias e futuros – 

BM&F, restando caracterizada a relação de prestação de serviços.

Contudo, cumpre-me registrar que não é qualquer contrato de prestação 

de serviços que caracteriza uma relação de consumo, tendo em vista que, 

no caso dos autos, a parte requerida não pode ser qualificada como 

destinatária final, uma vez que somente agencia e encaminha as 

aplicações dos clientes, de modo que não incide o Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse sentido os julgados ora colacionados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. AÇÃO MONITÓRIA. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO 

CONFIGURADA. Os contratos de intermediação por corretagem nas 

operações de compra e venda de valores mobiliários, ainda que 

entendidos como contratos de prestação de serviços, não são regidos 

pelo Código de Defesa do Consumidor, pois ausente a figura do 

consumidor final na pessoa do intermediador dos serviços. Tem-se, 

portanto, discussão no âmbito civil, sendo aplicável a regra contida no art. 

100, V, a , do CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70066797473, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado 

em 21/02/2016) (grifo nosso)

“EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE 

ATIVOS MOBILIÁRIOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

CONTRATANTE DO SERVIÇO. Os contratos de intermediação por 

corretagem nas operações de compra e venda de valores mobiliários 

ainda que entendidos como contratos de prestação de serviços não são 

regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, pois ausente a figura do 

consumidor final na pessoa do intermediador dos serviços. Agravo 

provido.” (Agravo de Instrumento Nº 70043438464, Décima Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 

13/09/2011)(grifo nosso)

Por essa razão, o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável no caso 

em apreço e, por consequência, o pedido de inversão do ônus da prova 

previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor deve ser 

indeferido.

 Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

 Não existem preliminares, nem outras questões processuais pendentes, 

sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Defiro a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do 

autor e na oitiva de testemunhas, que deverão ser arroladas 

tempestivamente (15 dias contados da intimação desta decisão).

 Apesar de não ter sido invertido o ônus da prova, para melhor 

esclarecimento dos fatos e formação do meu convencimento, entendo 

necessário determinar que a requerida Socopa – Sociedade Corretora 

Paulista S.A. junte as supostas ordens de compra e venda emitidas pelo 

autor, sendo certo que referidos documentos ficam em poder da 

requerida, o que impossibilita o autor de juntá-los.

 Assim, com fundamento no art. 370 c.c. art. 396, ambos do Código de 

Processo Civil, determino a intimação intime-se a requerida Socopa – 

Sociedade Corretora Paulista S.A. para, no prazo de 15 dias, juntar as 

supostas ordens de compra e venda emitidas pelo autor, sob pena de ser 

admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio dos documentos, o 

autor pretendia provar, conforme estabelece o art. 400 do Código de 

Processo Civil.

 Com a juntada dos documentos, intime-se o autor para se manifestar em 

05 dias.

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) ação ou 

omissão do requerido; b) existência de dano; c) extensão do dano; d) 

nexo de causalidade; e) existência de culpa.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26 de março de 2019, às 14 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 30 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133729 Nr: 3713-49.2011.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIJAN CEZAR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio santana nestorio - 

OAB:, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA FÁTIMA 

MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5408/MT, RENATO LUIZ GAVA - 

OAB:MT 13.024

 Autos nº: 133729.

 Vistos,

Ciente da realização de nova audiência no Juízo Deprecado (fls. 589) em 

cumprimento ao item “b” de fls. 566, conforme decidido em audiência, 

incumbindo às partes acompanhar o ato no Juízo de Sapezal-MT.

Quanto ao expediente de fls. 585, notadamente quanto à indicação de 

emolumentos pendentes de pagamento, determino que a parte embargante 

seja intimada para efetuar o pagamento diretamente ao Cartório.

Por fim, diga a parte contrária sobre o petitório de fls. 587 e documento de 

fls. 588, sendo que depois disso este Juízo irá reanalisar a questão da 

idoneidade da garantia, tal como mencionei às fls. 566 (item c da decisão).

 Intimem-se.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197981 Nr: 13113-48.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES QUIRINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483-A/MT

 Autos nº: 197981.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 127/128. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 
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acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 856 Nr: 1351-31.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SILVANA 

MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TODOS OS SANTOS LTDA, 

SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP

 Autos nº: 856.

 Vistos,

Oficie-se o Juízo da 5ª Vara informando-lhe o teor do petitório de fls. 494 

(remeter cópia da petição com o ofício), sendo que deverá ainda ser 

encaminhada cópia da decisão de fls. 480 e do petitório de fls. 482/483.

No mais, aguarde-se o cumprimento da precatória de fls. 484.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280249 Nr: 9148-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ALTO GARÇAS-MT, MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLAND TRENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:OAB/MT7542

 Vistos. Diante do acima registrado, devolva-se com nossas homenagens. 

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262552 Nr: 26606-24.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA STEFFANY VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido de obrigação de fazer 

formulado, ficando confirmada a antecipação de tutela concedida às fls. 

52/54. Quanto ao pedido de dano moral, julgo-o parcialmente procedente 

para o fim de condenar a parte requerida a pagar o valor que arbitro em 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Registro que o dano moral deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo juros 

de mora a partir do evento danoso nos termos do REsp. nº 1.132.866-SP. 

A título de sucumbência, como houve sucumbência recíproca, tendo a 

parte autora decaído em cerca de 75% do segundo pedido formulado 

(requereu dano moral de 40 salários mínimos, tendo obtido apenas R$ 

10.000,00), entendo que devo fixar a verba honorário total em 20% sobre 

o valor atualizado da condenação, ficando a parte autora responsável por 

40% da sucumbência e a parte requerida por 60%, devendo ser 

destacado que quanto ao primeiro pedido a parte autora o ganhou 

integralmente. Registro que a parte autora fica com a exigibilidade da 

condenação suspensa em razão de estar sob o pálio da gratuidade de 

justiça. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito. 

Decorrido o prazo recursal, nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil, aguarde-se o pedido de cumprimento. Sendo este requerido, desde já 

determino que a parte devedora seja intimada para que, em 15 (quinze) 

dias, pague a integralidade da dívida, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação e honorário em também 10%, sem prejuízo dos atos 

processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem 

necessários para a satisfação da obrigação. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284095 Nr: 12357-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284095.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada por Syngenta Proteção de Cultivos 

LTDA em face de Rural Armazéns Gerais Ltda ambos devidamente 

qualificados.

 A parte autora relatou que comercializou mercadorias à empresa Rural 

Soluções e Serviços Ltda, a qual não honrou com os pagamentos, 

afirmando ser credora da importância atualizada de R$ 4.534.765,65 

(quatro milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e 

cinco reais e sessenta e cinco centavos), representada por notas fiscais 

e duplicatas que instruem a inicial.

 Contou que a parte requerida Rural Armazéns Gerais Ltda, ofereceu, por 

meio da Escritura Pública de Abertura de Crédito Rotativo e Constituição de 

Garantia Hipotecária, o imóvel de matrícula nº 26.897 do CRI de Tangará da 

Serra-MT, como garantia do pagamento dos produtos adquiridos.

 Contou que a Rural Soluções e Serviços Ltda está em recuperação 

judicial, contudo, ressaltou que a requerida, apesar de integrar ao mesmo 

grupo econômico, não foi abrangida pelo pedido de recuperação judicia, 

requerendo, assim, o recebimento da ação.

 A inicial foi recebida às fls. 124.

 Citado pessoalmente (fls. 130/131), a parte requerida não efetuou o 

pagamento do débito, nem mesmo apresentou embargos, conforme 

certidão de fls. 132.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme Escritura Pública de Abertura de Crédito Rotativo e Constituição 

de Garantia Hipotecária acostada às fls. 114/116, a requerida Rural 

Armazéns Gerais Ltda figurou como interveniente garantidora da compra 

de produtos realizada entre a parte autora e a empresa Rural Soluções e 

Serviços Ltda.

 Consoante afirmado pela parte autora e confirmado por este juízo, 

mediante consulta ao processo nº 27860-32.2018.811.0055 – cód. nº 

264246, a empresa Rural Soluções e Serviços Ltda está em recuperação 

judicial.

 Com efeito, a recuperação judicial foi requerida apenas pela empresa 

Rural Soluções e Serviços Ltda, não se estendendo a requerida Rural 

Armazéns Gerais Ltda, interveniente garantidora, conforme cópia da 

decisão anexa, de modo que inexiste óbice para o prosseguimento da 

presente ação.

 Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECRETAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

DA EMPRESA DEVEDORA - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO CONTRA O INTERVENIENTE GARANTIDOR E DEVEDOR 

SOLIDÁRIO - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - A aprovação do plano de 

recuperação judicial ou a decretação da falência gera a suspensão do 

processo de execução apenas e exclusivamente quanto ao devedor, e 

não ao terceiro garantidor (avalista ou fiador). Incidência dos arts. 6º, 49, 

52 e 59, da Lei nº 11.101/2005. Em sede de Recurso Especial Repetitivo, já 

se decidiu que "Para efeitos do art. 543-C do CPC: A recuperação judicial 
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do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem 

induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros 

devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real 

ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 

6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, 

por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" – 

Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; 

Apelação 0009522-79.2013.8.26.0007; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão 

Julgador: 22ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro Regional VII - 

Itaquera - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2017; Data de Registro: 

14/02/2017).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA MOVIDA 

EM FACE DOS INTERVENIENTES GARANTIDORES SOLIDÁRIOS. 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

DEVEDORA PRINCIPAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS. CLÁUSULA DÚBIA. EXPURGO. JUROS DE MORA. 

CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. A quebra da devedora principal 

não estende os seus efeitos ao garantidor da obrigação assumida em 

contrato de financiamento bancário, podendo o credor buscar a via 

autônoma para exigir seu crédito dos devedores solidários, não havendo 

conexão entre a ação monitória movida em face destes e a ação de 

recuperação judicial da empresa. Tampouco se aplica aos devedores 

solidários o regime dos encargos moratórios disciplinados na lei falimentar. 

2. Não é possível a cobrança de juros capitalizados mensalmente se a 

cláusula que a prevê não tem a clareza suficiente para esclarecer o 

mutuário, como ocorre no ajuste que permite a cobrança diferenciada da 

taxa efetiva e da taxa nominal. 3. A escolha da ação monitória pelo credor 

traduz a falta de positividade e liquidez do documento em que ela se 

funda, razão pela qual o devedor só é constituído em mora quando da sua 

citação, incidindo os respectivos juros só a partir daí, conforme 

inteligência do artigo 397, do Código Civil. 4. A reforma parcial da sentença 

implica na sucumbência recíproca, impondo a redistribuição dos 

respectivos ônus. APELAÇÃO PARCIAMENTE PROVIDA”. TJPR - 15ª 

C.Cível - AC - 646619-7 - Curitiba - Rel.: Hayton Lee Swain Filho - Unânime 

- J. 27.01.2010).

Desse modo, considerando que, não cumprido o mandado e não 

oferecidos os embargos pela parte requerida, nos termos do art. 701, § 

2º, do CPC fica constituído o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo.

 Ante o exposto, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, 

determino que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, desde já defiro a utilização do sistema RENAJUD 

para que seja feita a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297018 Nr: 22530-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PRESIDENTE VENCESLAU-SP, CLEUSA ZEFERINA 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANE CAROLINA O. ERBELLA - 

OAB:OAB/SP 174.494, NILSON APARECIDO CARREIRA MÔNICO - 

OAB:OAB/SP 127.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 297018.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 296620 Nr: 22259-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, 

JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRE CARDOSO DE FREITAS GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 296620.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297013 Nr: 22520-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Garcia Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 297013.

 Vistos,

 O Requerente, viúvo da de cujus, às fls. 17, juntou a certidão de óbito da 

Sra. Irani Vieira Luz Lima.
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Observo, desta forma, que foi averbado na certidão que a de cujus deixou 

02 filhas maiores. Contudo, o Requerente não incluiu as filhas da de cujus 

no polo ativo, nem mesmo apresentou a anuência delas com relação ao 

pedido.

Assim, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a parte 

Requerente emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a anuência das filhas da de cujus quanto ao pedido ou para 

promover a inclusão delas na ação, sob pena de indeferimento da inicial.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 04 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297115 Nr: 22578-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN REESE ORGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRO SERVIÇO DE MUNCK LTDA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 297115.

 Vistos,

 Tendo em vista a qualificação profissional da Requerente, qual seja 

“comerciante”, bem como o valor elevado da conta de energia juntada às 

fls. 14, faculto a parte Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o seu estado de hipossuficiência, juntando aos autos 

declaração de Imposto de Renda (IR) ou outro documento idôneo para 

tanto, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, podendo ainda, se 

preferir, pagar as custas iniciais, comprovando o pagamento.

Registro que esta providência deve ser cumprida sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294726 Nr: 20787-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO IRMÃOS BATISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 

DETOFOL - OAB:4234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 294726.

Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a pretensão da parte autora visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento monitório e vem 

deduzida em petição inicial devidamente instruída por prova escrita, sem, 

contudo, eficácia de título executivo, o que, em perfunctória análise, 

permite o despacho inicial no sentido de ser deferida a expedição de 

mandado de pagamento.

 Por conseguinte, expeça-se o competente mandado de citação, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que o devedor pague o débito ou 

apresente embargos, conforme prevê o art. 702 do Código de Processo 

Civil, sendo que para tal hipótese fixo os honorários advocatícios em 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, fazendo constar que caso o 

réu cumpra a obrigação no prazo ficará isento das custas processuais.

 Faça constar ainda que não havendo o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento dos embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 04 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292817 Nr: 19280-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA, JDC.BARRA DO 

BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUCAS FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 292817.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 296551 Nr: 22235-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

CAMPINAS-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H DEMARCHI REPRESENTACAO COMERCIAL 

ME, HENRIQUE DAVID DEMARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 296551.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257409 Nr: 22610-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA CONTE DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte exequente 

manifestar-se em relação à intimação de fl. 31, razão pela qual, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a exequente a 

manifestar-se objetivamente acerca da implantação do benefício ou 

requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 162504 Nr: 13927-31.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES ROTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196821 Nr: 12285-52.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRENILDA DE OLIVEIRA GINDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 102, bem como diga 

sobre a manifestação de fls.103v, requerendo o que de direito, no prazo 

legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135555 Nr: 5738-35.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184298 Nr: 2193-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para manifestar-se acerca da efetiva 

implantação do benefício, ante a informação de fl. 157 e, caso contrário, 

providenciar as cópias que entender necessárias para instruir o ofício a 

ser remetido para a APS-ADJ, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162919 Nr: 14689-47.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103410 Nr: 2263-76.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE RAIMUNDA MARIA DE LIMA, VERGILIO 

FERREIRA DE LIMA, ZENAIDE FERREIRA DE LIMA, ZENETH FERREIRA DE 

LIMA, ZILDA FERREIRA DE LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da falha ocorrida na publicação anterior, refaço a publicação da 

decisão de fls. 257, a seguir transcrita: "Vistos, Cuida-se de cumprimento 

de sentença movida por Raimunda Maria de Lima em desfavor de Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe. Praticados vários atos processuais, expediram-se os Alvarás 

Eletrônicos n.º 377339-6/2018 e 377340-P/2018 (fls. 216/217). Contudo, 

ante o falecimento da requerente e a dificuldade em repassar o valor aos 

herdeiros, o patrono da mesma depositou nos autos a quantia de 

R$2.750,00 (fl. 227). Instados (fl. 228), os herdeiros pugnaram pela 

habilitação nos autos, com o consequente levantamento de alvará em 

favor do cônjuge sobrevivente (fls. 233/256). Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

recebo o pedido de habitação dos herdeiros de Raimunda Maria de Lima, 

remetendo-se os autos ao Cartório Distribuidor, com a finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, com a inclusão dos herdeiros e 

cadastro dos patronos junto ao Apolo. Outrossim, considerando a 

renúncia das filhas da requerente (fls. 240, 244, 248 e 253), proceda-se o 

levantamento de alvará judicial em favor de Vergílio Ferreira de Lima. 

Após, oportunize-se manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) 

dias. Na ausência de requerimentos, encaminhe os autos conclusos para 

extinção do cumprimento de sentença. Por fim, concedo a parte autora 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se que tal decisão 

poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111291 Nr: 1502-11.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO GILBERTI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, 

LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para as providências de sua alçada, 

no prazo legal, eis que a petição de fls. 300/301 veio desacompanhada da 

planilha de cálculo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152932 Nr: 1598-84.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DA SILVA BARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167276 Nr: 7326-72.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137751 Nr: 8111-39.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDE PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 171v, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166680 Nr: 6340-21.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILSON DIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o autor 

para manifestar-se acerca da efetiva implantação do benefício previdência 

ou, caso contrário, providenciar as cópias que entender necessárias para 

instruir o ofício ao órgão administrativo do INSS, no prazo legal.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101236 Nr: 188-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137599 Nr: 7980-64.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126388 Nr: 5300-43.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA FERNANDES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 
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OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192608 Nr: 8983-15.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CLARA PEREIRA VOLTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106041 Nr: 4798-75.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HENRIQUE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163691 Nr: 973-16.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONOR OGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO ANTONIO 

DE MELLO, para devolução dos autos nº 973-16.2014.811.0055, Protocolo 

163691, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165421 Nr: 4560-46.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIRA APARECIDA CIEBRE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200841 Nr: 15373-98.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO VIEIRA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128954 Nr: 7879-61.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA FRANCISCA ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297539 Nr: 22891-37.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VICENTE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Cível: 22891-37.2018.811.0055 - Cód. 297539

VISTOS.

Ciente da decisão do Juizado Especial desta Comarca, na qual às fls. 

85/85v declara sua incompetência para julgar e processar esta demanda.

Recebo o presente feito, uma vez que figura no polo passivo autarquia 

municipal e estadual, o que pode ser utilizado como critério fixador deste 

juízo para processar e julgar a presente demanda, uma vez que esta é a 

vara competente para análise dos processos que envolvam interesses 
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das fazendas públicas.

Determino a intimação do Estado requerido, para que no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, providencie o cumprimento da Liminar proferida 

nos autos, disponibilizando o medicamento pleiteado, conforme requerido.

Transcorrido o prazo assinalado, volvam os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora online dos valores por ventura existentes nas 

contas do executado.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Tangará da Serra - MT, 04 de dezembro de 2018.

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165421 Nr: 4560-46.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIRA APARECIDA CIEBRE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152460 Nr: 1105-10.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESDS, ROSALINA CANAVARROS SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131222 Nr: 921-25.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZUELI PESARICO SEGABINAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 
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determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentados 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentados pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei n. 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução n. 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução n. 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento n. 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei n. 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162207 Nr: 13387-80.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH SILVA FERREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentados 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentados pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 
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peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei n. 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução n. 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução n. 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento n. 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei n. 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141771 Nr: 1105-44.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ANTONIO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentados 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentados pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei n. 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução n. 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução n. 
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CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento n. 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei n. 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170646 Nr: 11955-89.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUSIA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentados 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentados pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei n. 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução n. 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução n. 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento n. 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;
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b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei n. 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201389 Nr: 15803-50.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI MARIA SCHERER HECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentados 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentados pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei n. 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução n. 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução n. 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento n. 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei n. 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 
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por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294168 Nr: 20273-22.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 

do CPC.Assim, determino que se proceda com a CITAÇÃO do requerido, 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável ou na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) para, 

querendo, apresente reposta no prazo e forma da lei, informando ainda se 

há interesse em conciliar, indicando assistente técnico e quesitos, caso 

desejar (CPC, art. 278), sob pena de preclusão, uma vez que a parte 

autora vindicou pela realização de perícia.Outrossim, ante a necessidade 

de realização de perícia médica na parte autora, entendo por bem, desde 

já, determinar a realização de prova pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli 

Ambrósio do Nascimento, clínico geral, para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), 

devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário para designação de 

data para tanto, com antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos 

autos.Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários periciais 

em R$ 200,00 (duzentos reais), valor máximo da Tabela II da Resolução nº 

541/2007 do Conselho da Justiça Federal, facultando justificar as razões 

pelas quais entende que o valor deva ser majorado, a teor do que dispõe o 

parágrafo único, artigo 3º, da referida resolução.Se fazendo necessário 

para o diagnóstico do laudo pericial exames complementares, determino 

que o perito nomeado encaminhe o autor para a realização dos exames 

pelo Sistema Único de Saúde-SUS.Ressalto ainda, que as partes deverão 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos, no prazo legal, sob pena 

de preclusão.Após, intimem-se as partes da data designada, devendo a 

parte autora comparecer no local indicado, a fim de ser submetido(a) à 

perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo 

respectivo, a contar da intimação.Juntado o laudo, manifestem-se ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294312 Nr: 20422-18.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil. 2. Diante do fato de 

que no presente caso não se admite autocomposição, deixo de designar 

audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II do CPC.3. Passo a 

análise do pedido liminar:Cuida-se de Ação de Ordinária com Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Tangará da Serra, neste ato representado pelo Presidente 

Sr. Claudinei Eduardo Pereira, em face do Município de Tangará da Serra - 

MT, todos devidamente qualificados.Consta da Inicial que o requerente 

está representando todos os servidores públicos municipais de Tangará 

da Serra-MT.O autor visa cobrar o recebimento retroativo do percentual de 

progressão funcional, deste a data de sua concessão. Alega que o direito 

de receber deveria ter sido concedido no quinquênio de cada servidor, 

contudo fora concedido em prazos divergentes e mais viáveis a cada 

órgão municipal do ano de 2013 e seguintes, na proporção de 10% do 

vencimento base.Antemão, o peticionário busca a condenação da 

prefeitura ao pagamento retroativo da progressão de classe com base na 

lei municipal n° 2.875/2008.Requer, nos termos do art. 355, I, do CPC, o 

julgamento antecipado do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito e por todos os fatos estarem comprovados pelas provas.Com a 

Inicial vieram documentos. É o relato do necessário. Fundamento e 

DECIDO. (...) declarou a constitucionalidade de norma legal que veda a 

concessão de tutela antecipada contra a fazenda pública para a Assim, 

tendo em vista o acima exposto, ante o impedimento legal, INDEFIRO, pois, 

o pedido de antecipação de tutela. CITE-SE o Requerido para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 

335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de 

veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do 

NCPC). Defiro a gratuidade da justiça, nos termos da lei 

1.060/50.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 283491 Nr: 11876-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL CHAPECO-MT, LUIZ MITKUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARCELO 

HEMCKEMAIER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n.º 11876-71.2018.811.0055 (Cód. 283491)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a certidão de folha retro, verifico que a audiência para 

oitiva da testemunha não se realizou.

Desta feita, vejo por bem, redesignar o ato para o dia 08 de janeiro de 

2019 às 14h:00min.

Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando-o acerca da data agendada, 

bem assim para que intime o patrono da parte autora a cumprir o disposto 

nos §§ 1° e 2° do artigo 455 do Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 294315 Nr: 20428-25.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA BATISTA NACIONAL, ORLANDO FERREIRA 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20428-25.2018 (Cód. 294315)VISTOS, ETC.Cuida-se de 

Ação de Reconhecimento de Imunidade Tributária c/c Com Anulatória de 

Lançamento Tributário com Pedido de Tutela Antecipada Requerida em 

Caráter Antecedente ajuizada pela Igreja Batista Nacional neste ato 

representada pelo seu presidente Orlando Ferreira Rosa em face do 

Município de Tangará da Serra – MT.Analisando os autos, verifico que 

este juízo é incompetente para o seu processamento a teor da Resolução 

nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, de modo a dar concretude ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 

12.153/2009 que determina a competência absoluta nesses 

casos.Vejamos:CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO. VALOR DE IPTU. PROVA PERICIAL. 

IRRELEVÂNCIA NA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. A partir da 

vigência da Lei nº 12.153/2009. Excetuadas as situações previstas na 

norma, o critério que define a competência é o valor da causa, sendo ela 

absoluta para os Juizados Especiais de Fazenda Pública. II. A Lei nº 

12.153/09 não adota o critério da complexidade da causa para definição 

da sua competência, de modo que, não sendo a hipótese de discussão 

sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, mantém-se a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento de 

ações de interesse do Estado da Bahia e de seus Municípios até o valor 

de 60 salários mínimos, consoante jurisprudência do STJ assentou que a 

necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na 

definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

(TJ-BA; CC 0017521-50.2017.8.05.0000; Salvador; Seções Cíveis 

Reunidas; Relª Desª Silvia Carneiro Santos Zarif; Julg. 15/12/2017; DJBA 

21/12/2017; Pág. 429)Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA 

desta Vara para processar e julgar o presente pedido, o que faço de 

ofício, determino que o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta 

Comarca.Proceda-se com as baixas e anotações estilares.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206431 Nr: 19987-49.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLENE CHIERIGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 19987-49.2015 (Cód. 206431)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte exequente deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para manifestação, consoante certidão de fl. retro, remetam os 

presentes autos ao arquivo.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 147720 Nr: 7547-26.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREA- CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA, ARQ. E AGRONOMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11.291/MT

 Ante o exposto,com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para determinar a 

devolução tão somente dos valores recolhidos a mais, no que ultrapassar 

o patamar definido nos estritos termos da Lei nº 6.994, de 1982, no valor 

máximo de 5 MVR, e a partir da Lei nº 12.514, de 2011, no valor máximo de 

R$ 150,00, observados os critérios legais de reajuste.Verifico 

sucumbência da autora e do Conselho, no entanto, não é possível, nesta 

fase, apurar o quantum a ser restituído, sendo ilíquida a sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138186 Nr: 8586-92.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINA DUARTE POSSAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 139, requerendo o 

que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107739 Nr: 6399-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA BUENO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100090 Nr: 7209-28.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VICENTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que indique os sucessores do 

autor (conforme determinado no item 1 "c" das fls. 166, bem como diga 

sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, no prazo 

legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125371 Nr: 4328-73.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSA SEVERIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora se manifestar de acordo com o contido na certidão retro, sendo 

assim, nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora, pessoalmente, para que diga sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248113 Nr: 15199-21.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARD PESSOA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEU GUINCHO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que, compulsando detidamente os autos verifica-se ausente o 

instrumento de mandato conferido pelo requerido Amadeu Guincho ao 

advogado Dr. RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB/MT 9.925-B, 

peticionante de fls. 34/54, sendo assim, nos termos da legislação vigente e 

Provimento n. 041/2016-CGJ/MT, intimo o aludido patrono para que 

regularize a representação judicial de seu cliente, bem como para 

manifestar-se de conformidade com a decisão a seguir transcrita: "(...) 

Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo que 

a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil. Nos termo 

do art. 357 do CPC passo à fixação dos pontos controvertidos da 

demanda.

Desta forma, determino que se proceda com a intimação das partes, para 

que informem especificadamente no prazo de 15 (quinze) dias as provas 

que pretendem produzir, bem como para que desde já, os requeridos 

tragam aos autos informação da localização da motocicleta apreendida, e 

seu estado de conservação. Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o 

necessário."

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109293 Nr: 7916-59.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA PARANHOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, 

TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que na data de 24/10/2018 precluiu o prazo para as partes 

recorrerem em face da decisão de fls. 227/228. Outrossim, por força do 

item "a" da decisão de fls.227, encaminho os autos ao setor de arquivo 

para as providências pertinentes. Nada mais. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154172 Nr: 2805-21.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora se manifestar de acordo com o contido na certidão retro, sendo 

assim, nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora, pessoalmente, para que diga sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166050 Nr: 5163-22.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IELITA GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 97, bem como diga 

sobre a manifestação de fls.98v, requerendo o que de direito, no prazo 

legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184655 Nr: 2458-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 184655.

 Vistos,

 Diante da informação de fls. 86, determino seja realizada a intimação 

pessoal de Sr. Osmar Klizzio de Melo Ferreira para, no prazo de 15 dias, 

juntar cópia de sua certidão de nascimento, conforme requerido às fls. 

83v pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, sob pena de extinção 

da ação.

 Frustrada a intimação pessoal, proceda-se sua intimação por edital.

 Juntada a certidão de nascimento, dê-se vistas novamente dos autos ao 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social para se manifestar quanto ao 

pedido de habilitação.

 Decorrido o prazo sem a juntada da certidão de nascimento, voltem os 

autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132501 Nr: 2367-63.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 132501.

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134747 Nr: 4862-80.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 339 de 1103



 PARTE AUTORA: IZALTINA DOS REIS CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156661 Nr: 5280-47.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADECIO FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 
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hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145437 Nr: 5119-71.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA RODRIGUES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 
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Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137699 Nr: 8080-19.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORNELI VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 
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prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172033 Nr: 13635-12.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDENE MARTA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 343 de 1103



cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138808 Nr: 9239-94.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:
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a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162936 Nr: 14724-07.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA LORENZI SANDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 
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peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129359 Nr: 8198-29.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 
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o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151004 Nr: 11114-65.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 
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mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135556 Nr: 5737-50.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;
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b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159014 Nr: 7623-16.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA APARECIDA BENA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 
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de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160260 Nr: 9955-53.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 350 de 1103



 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176957 Nr: 19039-44.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 
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teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 177595 Nr: 19656-04.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSA PEREIRA AMARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 
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inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107689 Nr: 6357-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS SANCHO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 107689.

Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125937 Nr: 4909-88.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CUSTÓDIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125937.

 Vistos,

 Nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil, cite-se a parte 

executada para se manifestar acerca do pedido de habilitação, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Havendo concordância pela parte executada, desde já, fica deferida a 

sucessão processual do autor José Custódio Filho por seus sucessores 

indicados às fls. 122, devendo ser realizadas as retificações necessárias.

 Feito isto e considerando que às fls. 117, verso, a parte executada já 

concordou com os cálculos apresentados às fls. 115, desde já, ficam 

estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.
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 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153365 Nr: 2027-51.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA MARTINS DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 153365.

 Vistos,

 O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 168v concordou com 

os cálculos apresentados pela parte exequente, razão pela qual, 

homologo os cálculos de fls. 151.

 Cumpra-se conforme o disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil, observando-se as demais determinações constantes na decisão de 

fls. 166/167, inclusive no que tange a sucessão processual.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161989 Nr: 13013-64.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCILIANA DE ALMEIDA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 161989.

 Vistos,

 O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 99v concordou com os 

cálculos apresentados pela parte exequente, razão pela qual, homologo 

os cálculos de fls. 96v.

 Cumpra-se conforme o disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil, observando-se as demais determinações constantes na decisão de 

fls. 98/99.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157391 Nr: 6004-51.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 157391.

 Vistos,

 O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 204v concordou com 

os cálculos apresentados pela parte exequente, razão pela qual, 

homologo os cálculos de fls. 200.

 Cumpra-se conforme o disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil, observando-se as demais determinações constantes na decisão de 

fls. 203/204.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284590 Nr: 12750-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME SANCHES MANSILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284590.

 Vistos,

Cumpra-se conforme requerido às fls. 30.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161728 Nr: 12559-84.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ABELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 161728.

Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte exequente informou que houve o integral cumprimento da obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a obrigação executada sido integralmente satisfeita, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil..

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204288 Nr: 18195-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA LOPES BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 204288.

 Vistos,

 O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 102v concordou com 

os cálculos apresentados pela parte exequente, razão pela qual, 

homologo os cálculos de fls. 99/100.

 Cumpra-se conforme o disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil, observando-se as demais determinações constantes na decisão de 

fls. 101/102.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 29842 Nr: 3379-25.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA SEVERINA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 29842.

Natureza: Previdenciária.

Exequente: Noêmia Severina Gama.

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social.

Vistos

Trata-se de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença 

ajuizada por Noêmia Severina Gama em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos qualificados.

 Realizados vários atos processuais, a parte executada, às fls. 203, 

informou o falecimento da exequente.

Diante da ausência de pedido de habilitação, foi determinada a intimação 

do advogado da de cujus para regularizar o polo ativo.

Nada tendo sido requerido, foi publicado edital para eventuais 

herdeiros/sucessores se manifestarem.

É o relatório.

D E C I D O.

Diante do falecimento da parte exequente, verifica-se que apesar da 

intimação dos advogados, bem como da intimação por edital dos 

sucessores, a fim de realizar a sucessão processual, sob pena de 

extinção, nada foi requerido.

Assim, considerando que a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo causa a extinção do 

feito, sem resolução do mérito, segundo dispõe o inciso IV do artigo 485 

do Código de Processo Civil, a medida que se impõe é a extinção da ação.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 04 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122495 Nr: 1571-09.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intimem-se as partes do retorno dos autos da Instância Superior.

 Nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178853 Nr: 20943-02.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intimem-se as partes do retorno dos autos da Instância Superior.

 Nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123127 Nr: 2196-43.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSINA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intimem-se as partes do retorno dos autos da Instância Superior.

 Nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148476 Nr: 8363-08.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIOMAR ALVES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 148476.

 Vistos,

 Como não há mais juízo de admissibilidade recursal em primeiro grau e 

considerando que a parte apelada já apresentou contrarrazões, 

cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125247 Nr: 4226-51.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125247.

 Natureza: Previdenciária.

 Requerente: Maria Pereira do Nascimento.

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por invalidez ajuizada 

por Maria Pereira do Nascimento em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora, às fls. 125, pugnou 

pela desistência da ação, requerendo a extinção do feito.

Instado à se manifestar acerca do pedido de desistência, o INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 

127.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Tendo a parte autora manifestado expressamente sua intenção em 

desistir da ação de e diante da inexistência de resistência da parte 

requerida quanto a esse pedido, a medida que se impõe é a homologação 

da desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Em observância ao princípio da causalidade, condeno a parte autora a 

pagar honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.500,00, com 

base no parágrafo 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta 

condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181794 Nr: 23884-22.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ANTONIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 181794.

 Vistos,

 Expeça-se a RPV e/ou precatório, conforme já determinado às fls. 

100/101, devendo, em seguida, as partes ser intimadas para que 

requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149296 Nr: 9249-07.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA MARTINS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 
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pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128089 Nr: 7001-39.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 128089.

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em primeiro lugar, recebo o cumprimento de sentença e determino as 

anotações e retificações de estilo.

 b) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias 

úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.
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 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 1 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166685 Nr: 6348-95.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUDITH DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:
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a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172945 Nr: 14554-98.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAHIR DESTRI MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MINOZZO - 

OAB:OAB/MT 17590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;
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b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144982 Nr: 4632-04.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADJA, ATAIDE DE JESUS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 
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do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144981 Nr: 4631-19.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOG, ANTONIO OSTAQUE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143738 Nr: 3298-32.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALGISA DA SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105050 Nr: 3789-78.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLEUSA BENICIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 126643 Nr: 5571-52.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 
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hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105039 Nr: 3777-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE SOUZA TOLENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 105039.

 Vistos,

 Cumpra-se a decisão de fls. 138.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186569 Nr: 3959-06.2015.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 186569.

Vistos,

 Defiro o pedido de dilação de prazo em 30 (trinta) dias (fls. 115).

 Apresentado o endereço atualizado da parte autora, cumpra-se a 

segunda parte da decisão de fls. 110.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação pela 

parte autora, intime-se a mesma para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136967 Nr: 7264-37.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 136967.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 133, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170485 Nr: 11726-32.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intimem-se as partes do retorno dos autos da Instância Superior.

 Nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143852 Nr: 3406-61.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA PEREIRA SOBRINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 143852.

Vistos,

 Conclusão indevida.

Cumpra-se a decisão de fls. 139/140 a partir do item “b.3” e seguintes, 

uma vez que foi requerido o cumprimento de sentença às fls. 134/138.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202065 Nr: 16416-70.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ALVES CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intimem-se as partes do retorno dos autos da Instância Superior.

 Nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168705 Nr: 9399-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINETH SOARES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 168705.

Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a obrigação executada sido integralmente satisfeita, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil..

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 173573 Nr: 15320-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIZABETH SEVERINO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROC.F.1526582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Autos nº: 173573.

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

b.1) em primeiro lugar, recebo o cumprimento de sentença e determino as 

anotações e retificações de estilo.

 b.2) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias 

úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247454 Nr: 14708-14.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE COSTA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 247454.

Vistos,

 Diante do petitório de fls. 106 e atestado médico de fls. 107, cumpra-se a 

segunda parte da decisão de fls. 104.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134282 Nr: 4348-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 134282.

 Vistos,

 A parte exequente às fls. 141 concordou com os cálculos apresentados 

pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, razão pela qual, homologo 

os cálculos de fls. 135/136.

 Cumpra-se conforme o disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais 

mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, 

da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser feita a dedução 

da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:
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a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157331 Nr: 5948-18.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, AYRTON FREITAS REGO - OAB:21817/O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 
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como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163576 Nr: 758-40.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA CIRIACO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intimem-se as partes do retorno dos autos da Instância Superior.

 Nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142724 Nr: 2165-52.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SCHIMITT SCOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:
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 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137800 Nr: 8165-05.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 137800.

 Vistos,

 Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do petitório de fls. 

106/107 e documento de fls. 108, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 2716 Nr: 598-74.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO EDUARDO DE CASTRO 

POLIDO - OAB:64007-PR, VERONICA CAMARA ROMANI - 

OAB:OAB/MT 19.057-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AÉRCIO PEREIRA JUNIO - 

OAB:5854-A

 Autos nº: 2716.

Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200819 Nr: 15351-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DE SOUZA TOLENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDILATIF MAHAMED 

TUFAILE - OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 Autos nº: 200819.

 Vistos,

 Translade-se cópia do acórdão (fls. 34/39) ao processo principal.

 Após, intimem-se as partes do retorno dos autos da Instância Superior.

 Nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272643 Nr: 3185-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT, BENEDITO JOSE 

RIBEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI R. 

SILVA - OAB:10361, GABRIELA COCCO BUSANELLO - OAB:9770, 

MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272643.

 Vistos,

 Diante da informação prestada às fls. 23 pela parte autora, oficie-se o 

juízo deprecante solicitando informações acerca do prosseguimento da 

presente missiva.

Não havendo interesse no prosseguimento, devolva-se a carta precatória, 

com as homenagens deste juízo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112722 Nr: 2917-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI DESDEMOLA OLIVIO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 112722.

 Vistos,

 O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 180 concordou com os 

cálculos apresentados pela parte exequente, razão pela qual, homologo 

os cálculos de fls. 176/178.

 Cumpra-se conforme o disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil, observando-se as demais determinações constantes na decisão de 

fls. 178/179.

 Por fim, intime-se novamente o INSS, na pessoa de seu representante 

judicial, mediante carga/remessa dos autos, para promover a implantação 

do benefício, em até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que 

não o fazendo incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153754 Nr: 2415-51.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDCS, LOURDES DONIZETE CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 153754.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que não houve deferimento do 

pedido de antecipação de tutela (fls. 29/30).

 Razão pela qual, revogo a decisão de fls. 202 e indefiro o pedido de fls. 

207/208.

Por fim, considerando que a parte apelada já apresentou contrarrazões, 

cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176788 Nr: 18877-49.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON ROSA FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 176788.

Vistos,

 Defiro o pedido de dilação de prazo em 30 (trinta) dias (fls. 106).

 Apresentado o endereço atualizado da parte autora, intime-se o perito 

nomeado para apresentar nova data e o local para a produção da prova 

pericial, procedendo-se em seguida a intimação das partes, devendo o 

laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação pela 

parte autora, intime-se a mesma para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132169 Nr: 1999-54.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA SARTOR PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 132169.

 Vistos,

 Diante da informação de fls. 173, intime-se a parte exequente por edital, 

acerca da expedição de alvará judicial em seu favor.

 Após, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137081 Nr: 7383-95.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 
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de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194357 Nr: 10406-10.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 194357.

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 
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art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189702 Nr: 6456-90.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERMINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 189702.

 Vistos,

 Defiro a sucessão processual da exequente por seus sucessores 

indicados às fls. 143/144, devendo ser realizadas as retificações 

necessárias.

 O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 135v concordou com 

os cálculos apresentados pela parte exequente, razão pela qual, 

homologo os cálculos de fls. 134/135.

 Cumpra-se conforme o disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil, sendo que o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes iguais 

para os aludidos herdeiros.

 Existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais 

mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, 

da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser feita a dedução 

da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 
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principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136308 Nr: 6544-70.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA GERALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.
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 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150352 Nr: 10403-60.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDOZ, LUANA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157819 Nr: 6411-57.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER MARTINS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 175456 Nr: 17395-66.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de 

benefícios previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, 

uma vez que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de 

boa-fé.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188778 Nr: 5688-67.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ISRAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora o benefício de amparo social no importe de 01 (um) salário 

mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo (05/11/2014 - 

fl. 14), com incidência de juros de mora a partir da citação (04/05/2015 - fl. 

29-verso), quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, 

a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida, sendo que, para o cálculo da correção 

monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Considerando a fundamentação retro, DEFIRO a tutela de 

urgência, via de consequência, DETERMINO que seja implantado o 

benefício em questão, imediatamente, em favor da parte autora.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, 

deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do 

julgado..., o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a 

parte demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139506 Nr: 9991-66.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO FRANCISCO NERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155765 Nr: 4389-26.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTAN HUTTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício (07/03/2013 - fl. 20), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (18/07/2013 - fl. 27-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida (fls. 25/26-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.Conforme 

fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada promova a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação desta sentença.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no 

artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 55035 Nr: 4628-74.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE a decisão retro.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128231 Nr: 7131-29.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA RUBINATA RIBEIRO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129626 Nr: 8462-46.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACINA DE JESUS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152584 Nr: 1232-45.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIRIO BATISTA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, DEFIRO o pedido de habilitação dos herdeiros.

No mais, cumpra-se conforme já determinado nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 147161 Nr: 6935-88.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196852 Nr: 12320-12.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOLORES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de benefício assistencial, 

na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte autora nas 

custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO o 

valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Declaro a 

inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários 

em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores 

possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158317 Nr: 6913-93.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORDINICE LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora o benefício de amparo social no importe de 01 (um) salário 

mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo (12/07/2013 - 

fl. 25), com incidência de juros de mora a partir da citação (12/12/2013 - fl. 

45-verso), quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, 

a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida, sendo que, para o cálculo da correção 

monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Considerando a fundamentação retro, CONFIRMO a tutela de 

urgência, via de consequência, DETERMINO que seja implantado o 

benefício em questão, imediatamente, em favor da parte autora.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, 

deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do 

julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”....P.I.C.Por oportuno, nos termos 

do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução 

do mérito.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” 

o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125882 Nr: 4854-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MARIA DE JESUS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 187023 Nr: 4244-96.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENOLIA MIRANDA BARBOZA DALLASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155493 Nr: 4119-02.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. A parte autora, conforme manifestação de fls. 108/109, concorda com o 

cálculo apresentado pela requerida, razão pela qual HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela Autarquia Federal (fls. 103/105), para tanto, EXPEÇA-SE 

a respectiva requisição de pagamento.

II. Ato contínuo, AGUARDE-SE o depósito do valor requisitado. Após, uma 

vez depositado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

pugnar o que entender de direito.

III. Caso solicite a transferência/saque total do crédito para o nome do 

respectivo advogado, a Secretaria de Vara deverá certificar se (a) possui 

procuração "ad judicia" para receber e dar quitação e, na hipótese de a 

parte exequente ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por 

instrumento público. Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como 

solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC - Foro Judicial.

IV. No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas no item anterior, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito 

principal, ser expedido em nome da própria parte.

V. Suprida a falha, PROCEDA-SE como delineado no item III. Se o prazo 

transcorrer "in albis", EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará 

em nome da própria parte.

VI. Observar a Secretaria de Vara que, no que concerne aos honorários, 

sempre poderá ser transferido para o respectivo advogado, sem as 

peculiaridades discriminadas nos itens anteriores.

VII. Por fim, certificado o levantamento e, não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201879 Nr: 16240-91.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CELIA MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.Por lógica, REVOGO a 

tutela antecipada deferida (fls. 84/85).CONDENO a parte autora nas 

custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO o 

valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Declaro a 

inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários 

em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores 

possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 116787 Nr: 6825-94.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 122456 Nr: 1517-43.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA LEONCIO DA SILVA, JPDS, GPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foi certificado o trânsito em julgado da sentença 

prolatada nos autos, INDEFIRO a petição de cumprimento de sentença de 

fls.197/198.

 No mais, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do CPC, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio TRF da 1ª Região com as homenagens deste Juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 103550 Nr: 2355-54.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, INTIME-SE a parte exequente para aportar aos autos cálculo 

devidamente atualizado, conforme requerido no petitório de fl. 234-v.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 203876 Nr: 17807-60.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora o benefício de amparo social no importe de 01 (um) salário 

mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo (11/05/2015 – 

fl. 13), com incidência de juros de mora a partir da citação (17/12/2015 - fl. 

30-verso), quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, 

a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida, sendo que, para o cálculo da correção 

monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Considerando a fundamentação retro, DEFIRO a tutela de 

urgência, via de consequência, DETERMINO que seja implantado o 

benefício em questão, imediatamente, em favor da parte autora.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, 

deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do 

julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, ...DETERMINO a remessa 

dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo 

grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, 

inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do 

CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131518 Nr: 1252-07.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR LUCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133003 Nr: 2915-88.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FELESMINA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por IRENE FELISMINA 

SOARES, no qual aponta contradição na sentença de fls. 122/124, 

requerendo seja modificada a data de início do benefício.

Desse modo, antes de julgar os presentes embargos, considerando o 

disposto no art. 1.023, § 2º, do CPC, abro prazo de 05 (cinco) dias para o 

embargado manifestar-se nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125441 Nr: 4474-17.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 25934 Nr: 2238-05.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISSIO & MISSIO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 Processo n° 2004/67 - Cód. 25934

SENTENÇA.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar 

quantia (...).

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor ao 

pagamento de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre 

o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC.

 Todavia fica suspensa a execução dos honorários advocatícios, em 
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respeito ao determinado no art. 98, §3º do CPC, eis que a parte executada 

é beneficiária da gratuidade da Justiça, conforme fls. 120.

Sem custas ante a gratuidade acima mencionada.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos.

Após o trânsito em julgado providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, realizando as anotações e baixas 

estilares.

 Publique-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 19 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 52511 Nr: 2205-44.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORM. E QUAL. IND. -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVESTRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AECIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos n.º -2006/743– Cód. 52511

VISTOS.

As fls.20/24, parte requerida se deu por citada e efetuou o pagamento da 

divida executada por meio de deposito judicial na conta única vinculada ao 

processo.

O exequente devidamente intimado, pleiteou pela conversão em renda do 

valor depositado as fls.23, por meio da GRU de fl.26.

Deste modo, DEFIRO o pleito de fls.27, determino a conversão em renda do 

pagamento de fls.24, por meio da GRU de fl.26.

Após, manifeste-se a parte exequente em relação ao debito remanescente 

e prosseguimento da execução, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Tangará da Serra-MT, 12 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 26238 Nr: 2687-60.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ 

- OAB:MT. 13.393, AYRTON FREITAS REGO - OAB:21817/O, LAÍS 

OLIVEIRA B. RIBEIRO - OAB:15.757-B/MT, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT

 Autos n.º - 2004/87 – Cód. 26238

VISTOS.

Após os embargos serem julgados parcialmente procedente, as 

fls.186/187, o executado informou o pagamento integral da divida e 

pleiteou arquivamento do feito.

Devidamente intimado, as fls.188, o exequente pleiteou pela conversão em 

renda do valor depositado, por meio de DARF em cód.2864 em favor da 

União.

DEFIRO o pleito de fls.188, determino a conversão em renda da União do 

deposito judicial de fls.187.

Após, manifeste-se a parte exequente em relação ao debito remanescente 

e prosseguimento da execução, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294161 Nr: 20261-08.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 

300 do CPC.Assim, determino que se proceda com a CITAÇÃO do 

requerido, perante o órgão de Advocacia Pública responsável ou na 

pessoa de seu representante judicial (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) 

para, querendo, apresente reposta no prazo e forma da lei, informando 

ainda se há interesse em conciliar, indicando assistente técnico e 

quesitos, caso desejar (CPC, art. 278), sob pena de preclusão, uma vez 

que a parte autora vindicou pela realização de perícia.Outrossim, ante a 

necessidade de realização de perícia médica na parte autora, entendo por 

bem, desde já, determinar a realização de prova pericial e, para tanto, 

nomeio o Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, clínico geral, para realização de 

perícia médica, independentemente de termo de compromisso, que deverá 

responder os quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 

422 e 431-A), devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário para 

designação de data para tanto, com antecedência mínima de 30 dias, 

certificando-se nos autos.Caso o médico aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), valor máximo da 

Tabela II da Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, 

facultando justificar as razões pelas quais entende que o valor deva ser 

majorado, a teor do que dispõe o parágrafo único, artigo 3º, da referida 

resolução.Se fazendo necessário para o diagnóstico do laudo pericial 

exames complementares, determino que o perito nomeado encaminhe o 

autor para a realização dos exames pelo Sistema Único de 

Saúde-SUS.Ressalto ainda, que as partes deverão indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos, no prazo legal, sob pena de 

preclusão.Após, intimem-se as partes da data designada, devendo a parte 

autora comparecer no local indicado, a fim de ser submetido(a) à perícia. 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo respectivo, 

a contar da intimação.Juntado o laudo, manifestem-se as partes no prazo 

de 10 (dez) dias, e, na sequência, imediatamente conclusos, ocasião em 

que, ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 292671 Nr: 19179-39.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIRA EL HALABI DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA DANIELLY SORNAS 

TREVISAN - OAB:52237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 19179-39.2018.811.0055 – Cód. 292671VISTOS ETC.Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO – 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ interposto por SAMIRA EL HALABI 

DIAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.O 

feito foi protocolado perante o Juízo Estadual da comarca de Tangará da 

Serra -MT, nos termos do art. 109 §3º da Constituição Federal, porem fora 

instalada UAA da Justiça Federal nesta Comarca no ano de 2015, 

cessando assim a competência delegada deste juízo.Neste sentido, ei por 

bem esclarecer que sempre que houver a criação posterior de Unidade de 

Atendimento Avançado da Justiça Federal em comarca onde inicialmente 

não existia impreterível será a modificação de competência (em razão da 

matéria e da pessoa), de modo a fazer cessar a atribuição da Justiça 

Estadual para processamento e julgamento dessas ações.Neste sentido a 

jurisprudência:Ementa: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO AJUIZADA NO JUÍZO 

ESTADUAL. POSTERIOR INSTALAÇÃO DE VARA FEDERAL NO MESMO 

MUNICÍPIO. EXECUÇÃO DO JULGADO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
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PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. 1. 

Ajuizada a ação no Juízo Estadual, no exercício da competência delegada, 

prevista no art. 109 , § 3º , da Constituição Federal de 1988, a posterior 

instalação de Vara Federal faz cessar a competência federal delegada 

quando sua instalação se der na respectiva Comarca, como no caso dos 

autos, ainda que para execução de título executivo judicial. Exceção ao 

princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 87 do CPC ). 2. Conflito 

conhecido para declarar competente o Juízo Federal da Subseção 

Judiciária de Manhuaçu, ora suscitado. Data de publicação: 

13/02/2015.Deste modo, conforme entendimento consolidado nos tribunais 

o declínio da competência e a medida que se impõe. Remeta-se 

imediatamente os autos a Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da 

Justiça Federal da 1ª Região.Promovam-se as baixas, anotações e 

comunicações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 295451 Nr: 21437-22.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLNEY RICARDO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do 

CPC.Assim, determino que se proceda com a CITAÇÃO do requerido, 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável ou na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) para, 

querendo, apresente reposta no prazo e forma da lei, informando ainda se 

há interesse em conciliar, indicando assistente técnico e quesitos, caso 

desejar (CPC, art. 278), sob pena de preclusão, uma vez que a parte 

autora vindicou pela realização de perícia.Outrossim, ante a necessidade 

de realização de perícia médica na parte autora, entendo por bem, desde 

já, determinar a realização de prova pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli 

Ambrósio do Nascimento, clínico geral, para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), 

devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário para designação de 

data para tanto, com antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos 

autos.Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários periciais 

em R$ 200,00 (duzentos reais), valor máximo da Tabela II da Resolução nº 

541/2007 do Conselho da Justiça Federal, facultando justificar as razões 

pelas quais entende que o valor deva ser majorado, a teor do que dispõe o 

parágrafo único, artigo 3º, da referida resolução.Se fazendo necessário 

para o diagnóstico do laudo pericial exames complementares, determino 

que o perito nomeado encaminhe o autor para a realização dos exames 

pelo Sistema Único de Saúde-SUS.Ressalto ainda, que as partes deverão 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos, no prazo legal, sob pena 

de preclusão.Após, intimem-se as partes da data designada, devendo a 

parte autora comparecer no local indicado, a fim de ser submetido(a) à 

perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo 

respectivo, a contar da intimação.Juntado o laudo, manifestem-se as 

partes no prazo de 10 (dez) dias, e, na sequência, imediatamente 

conclusos, ocasião em que, ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210100 Nr: 2213-69.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2213-69.2016.811.0055 – Código 210100.

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta por Maria de Fátima de 

Oliveira Rocha em face do Município de Tangará da Serra/MT.

Compulsando os autos, verifico que o presente feito possui as mesmas 

partes, causa de pedir e pedidos da ação de código 167850, que também 

tramita nesta vara, restando-se claro que a ação fora proposta em 

duplicidade.

Ressalte-se, por oportuno, que o instituto da litispendência ocorre, 

segundo o que leciona o ilustre doutrinador Nelson Nery Junior: “ quando 

se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a 

ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. A segunda ação tem de ser extinta sem acolhimento de mérito...”

Neste Sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. URV. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. 

DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E 

CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO 

PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Ocorre a litispendência 

quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo 

pedido e a mesma causa de pedir. (TJ-MT; APL-RN 70890/2017; Várzea 

Grande; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues; Julg. 

18/07/2017; DJMT 26/07/2017; Pág. 87)

DIANTE DO EXPOSTO, considerando que os processos encontram-se 

tratam das mesmas partes, causa de pedir e pedido, fazendo-se presente 

o instituto da litispendência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos previstos no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo, após 

arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.

Condeno a parte autora, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, este último fixado no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.

 Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de Novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294627 Nr: 20689-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EITOR SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 

OAB:25.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo 

aos embargos, nos termos do artigo 919, §1º do Código de Processo 

Civil.Intime-se o embargado para, no prazo de 30 dias, querendo, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 17, caput, da LEF.Após, 

volvam-me conclusos para deliberação.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 26 de novembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294071 Nr: 20191-88.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTROGILDO CANDIDO DE SOUSA JUNIOR - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência 

satisfativa, para suspensão dos efeitos do protesto efetuado, para tanto, 

oficie-se o Cartório do 1º Ofício de Tangará da Serra dos termos da 

presente decisão.Por conseguinte, diante do fato de que no presente caso 

não se admite autocomposição, deixo de designar audiência de 

conciliação nos termos do art. 334, §4º, II do CPC.Cite-se o requerido para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção 

de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 
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do NCPC). Intimem-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 26 de 

Novembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179609 Nr: 21674-95.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) e retificada parcialmente pelo Tribunal de Justiça às fls. 152/166, em 

reexame necessário, devidamente transitada em julgado. Com o retorno 

dos autos, determinou-se a intimação das partes. O requerente 

manifestou-se as fls. 182/183, pleiteando pelo Cumprimento de Sentença 

de Honorários Sucumbenciais, juntando aos autos planilha de calculo de 

fls.187.As fls. 190/192, o requerido, Município de Tangará da Serra 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ressaltou que o 

acordão definiu que o valor a ser pago a titulo e honorários deve ser 

apurado em liquidação de sentença, pleiteando ainda pelo rateio do 

pagamento entre os requeridos estado e o município.Já as fls.194/197, o 

requerente apresentou manifestação rechaçado a manifestação do 

município e pleiteando pelo pagamento de honorários conforme requerido 

inicialmente.É O BREVE RELATO. DECIDO.Em analise minuciosa dos autos, 

verifica-se que há nos autos os valores utilizados para realização da 

intervenção cirúrgica da autora e que não foi realizada liquidação de 

sentença conforme determinado no acordão de fls. 152/166.Deste modo, 

CHAMO O FEITO à ordem e revogo o despacho de fls.188, que recebeu o 

feito como cumprimento de sentença.Conforme contido na sentença, a 

execução do caso em tela somente é possível após a apuração dos 

valores utilizados para realização da intervenção cirúrgica da autora por 

meio de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.Assim, em razão do trânsito em 

julgado da sentença confirmada em duplo grau de jurisdição, com 

fundamento no artigo 509 do CPC/2015, determino a LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA que deverá ser apurada observando-se o rito estabelecido no 

artigo 510, do CPC/2015, ante a natureza do objeto da liquidação.Nesses 

termos, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentem pareceres/documentos elucidativos, de modo a sustentar o 

valor que entenderem devidos/indevidos, nos termos do artigo 510 do 

CPC/2015. Dê-se ciência aos requeridos, pessoalmente, na pessoa do seu 

representante legal, por se tratar de ente público municipal.Intimem-se. As 

providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 21281 Nr: 379-85.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON ZACARIAS DO AMARAL BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 Execução Fiscal

 Processo nº 379-85.2003 (Cód. 21281)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, indefiro o pedido de penhora efetuado à fls. retro, uma vez 

que a presente execução não alcançou ainda o valor de R$ 20.000,00, 

razão pela qual, a mesma deve permanecer arquivada, nos termos da 

decisão de fl. 100.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 8929 Nr: 1582-24.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESOTEC TRANSPORTE E EMPREITEIRA DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zeonide Roberto - OAB:3574-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Autos n.1582-24.1999.811.0055 – Código 8929.

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido no petitório de fls. retro, razão pela qual determino que 

se proceda com o termo de penhora e avaliação sobre o veículo que 

consta à fl. 133, seguindo os moldes do artigo 838, do NCPC.

Restando frutífera a diligência supra, deverá ser intimada a parte 

executada (ou o seu representante legal) pelo correio, mediante remessa 

de cópia do termo/auto de penhora (art. 12, §1º da LEF).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra - MT, 28 de Novembro de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 9883 Nr: 203-14.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R&CL, NLR, JRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:0001MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Processo nº 33/2000 (Cód. 9883)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados 

judicialmente, consoante fls. 188/189, levando em consideração a conta 

bancária informada à fl. 204.

Após, intime-se a executada sobre a restrição de veículos realizada via 

Renajud, consoante folha retro.

Na sequência, nada sendo requerido, intime-se o exequente para se 

manifestar requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 24527 Nr: 162-08.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY JANAINA BECKER - 

OAB:8666

 Processo nº 26/2004 (Cód. 24527)

Vistos.

PROCEDA-SE as baixas e anotações devidas e, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 199992 Nr: 14802-30.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETÍCIA GRAZIELLA TEIXEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14802-30.2015.811.0055 – Código 199992.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, vislumbro que é incabível o sobrestamento, visto que o 

processo de Código 197854 ainda está sob estágio recursal, enquanto 

que os autos já transitaram em julgado (fls. 164).

Sobre os recursos, Flávio Cheim Jorge o define como "remédio voluntário 

apto a provocar, dentro da mesma relação jurídica processual, a reforma, 

a invalidação, o esclarecimento ou a integração de uma decisão judicial" 

(JORGE, 2015, p. 2216).

Desta feita, tendo em vista a possível reforma da decisão do processo 

Código 197854, INDEFIRO o pedido de sobrestamento de fls. retro, uma 

vez que as demandas se encontram em fases processuais divergentes.

A despeito, colha-se entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DESENTENÇA DE 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EMCADERNETA DE 

POUPANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. 

INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO DE 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÕES DO STF NOS 

REs N. 626307 E 591797 E NO AI N. 754745, RELATIVAS AO 

SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS RELATIVOS À CORREÇÃO 

MONETÁRIA NAS CADERNETAS DE POUPANÇA DURANTEOS PLANOS 

ECONÔMICOS, QUE NÃO ATINGEM OS PROCESSOS EM FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA, COMO NO CASO EM APREÇO. 

[...] (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4013750-02.2016.8.24.0000, de 

Palmitos, rel. Des. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, 

j. 01-03-2018) (destacou-se).

Por conseguinte, determino que os autos sigam com vista ao Contador 

Judicial para que elabore novo cálculo nos termos da sentença/acórdão 

proferidos.

Após, apresentado o cálculo, volte-me os autos conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de Novembro de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 296923 Nr: 22458-33.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO WEIRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22458-33.2018.811.0055 (Cód. 296923)

VISTOS,

Perscrutando os autos, vislumbro que não há no processo a comprovação 

de que o autor tenha preliminarmente intentado na via administrativa 

pleiteando o restabelecimento da aposentadoria por invalidez, aportando 

ao feito somente o comprovante de cessação do benefício.

Razão pela qual, intime-se a parte autora para que, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, emende a peça inaugural, sob pena de 

indeferimento, acostando ao feito a comunicação de decisão do INSS que 

indeferiu o pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez em 

favor do autor.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125952 Nr: 4937-56.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO CARLOS BARBOZA NETO, ELENIR VELOSO 

BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 184, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29815 Nr: 3376-70.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 176, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137191 Nr: 7515-55.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PINEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 137191.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 177 informando que houve a cessação do 

benefício e considerando que a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, conforme certidão de fls. 463, cumpra-se a decisão de fls. 

174/175, devendo a parte executada se atentar quanto ao item “b.1”.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152929 Nr: 1595-32.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 
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OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 152929.

 Vistos,

 O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 139v concordou com 

os cálculos apresentados pela parte exequente, razão pela qual, 

homologo os cálculos de fls. 136/137.

 Cumpra-se conforme o disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil, observando-se as demais determinações constantes na decisão de 

fls. 138/139.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132743 Nr: 2626-58.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MORAES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 132743.

 Vistos,

 Inicialmente, em razão da concordância da parte autora com os cálculos 

apresentados pela parte requerida nas razões de apelação, acolho o 

pedido de desistência do recurso. Certifique-se.

 Outrossim, remetam-se os autos à Instância Superior para reexame 

necessário, conforme determinado na sentença.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142467 Nr: 1887-51.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOALICE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 142467.

 Vistos,

 Inicialmente, em razão da concordância da parte autora com os cálculos 

apresentados pela parte requerida nas razões de apelação, acolho o 

pedido de desistência do recurso. Certifique-se.

 Outrossim, remetam-se os autos à Instância Superior para reexame 

necessário, conforme determinado na sentença.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166062 Nr: 5187-50.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 166062.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 143/144 pela mesma razão da decisão de fls. 

142.

 Por fim, remetam-se os autos à Instância Superior, conforme determinado 

na parte final da decisão de fls. 142.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131392 Nr: 1114-40.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCINA PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 131392.

 Vistos,

 O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 166/167 o cumprimento 

de sentença em desfavor de Gelcina Pereira Alves, visando a restituição 

dos valores recebidos em sede de tutela antecipada, que posteriormente 

foi revogada em razão da improcedência da ação

 É o necessário à análise e decisão.

 O cerne da questão cinge-se na possibilidade de se exigir a restituição de 

valores recebidos a título de benefícios previdenciários em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente revogada.

 Em que pesem os posicionamentos contrários, filio-me ao entendimento de 

ser incabível a devolução pelos segurados do Regime Geral da 

Previdência Social de valores recebidos por força de decisão judicial 

antecipatória dos efeitos da tutela, posteriormente revogada, quando 

demonstrado que o recebimento se deu de boa-fé, a condição de 

hipossuficiente do segurado, bem como em razão da natureza alimentar 

dos benefícios previdenciários.

 Nesse sentido, coleciono os seguintes julgados do STF:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE 

DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. 1. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício 

previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de 

decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu 

caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a 

impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo 

segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da 

Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (ARE nº 734.242/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro 

Roberto Barroso, DJe de 8/9/15).

 “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO RECEBIDO POR FORÇA DE 

DECISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ART. 115 DA LEI 8.213/91. 

IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ E CARÁTER ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF. RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. 

ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.9.2008. A jurisprudência desta 

Corte firmou-se no sentido de que o benefício previdenciário recebido de 

boa-fé pelo segurado em virtude de decisão judicial não está sujeito à 

repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar. Na hipótese, não 

importa declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei 8.213/91, o 

reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da impossibilidade de desconto 
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dos valores indevidamente percebidos. Agravo regimental conhecido e 

não provido.” (ARE 734.199 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 

DJe 23.9.2014).

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO 

TCU QUE DETERMINOU A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA 

URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO DE VANTAGEM 

ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM 

JULGADO. NATUREZA ALIMENTAR E A PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ 

AFASTAM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A 

REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no 

sentido do descabimento da restituição de valores percebidos 

indevidamente em circunstâncias, tais como a dos autos, em que o 

servidor público está de boa-fé. (Precedentes: MS 26.085, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2008; AI 490.551-AgR, Rel. Min. 

Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 3/9/2010) 2. A boa-fé na percepção de valores 

indevidos bem como a natureza alimentar dos mesmos afastam o dever de 

sua restituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 

25921 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.04.2016) .

 Compulsando os autos, verifico que a antecipação dos efeitos da tutela 

foi concedida no recebimento da ação, cuja decisão não foi impugnada 

pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

Posteriormente a ação foi julgada improcedente, ocasião em que foi 

revogada a tutela antecipada.

 Com efeito, apesar da ação ter sido julgada improcedente, não vislumbro 

o recebimento de má-fé pela parte autora do benefício previdenciário. 

Ademais, a parte autora demonstrou sua condição de hipossuficiente, 

tanto que lhe foi concedida a gratuidade da justiça, além de se tratar de 

verba alimentar, de modo que se mostra incabível a devolução dos valores 

recebidos.

 O TRF da 1ª Região também já decidiu nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA .DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. 

INOCORRÊNCIA ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS 

INFRINGENTES. 1. Cabem embargos de declaração quando houver, na 

sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material.1. Não obstante a revogação da antecipação de tutela, não se 

pode exigir a devolução dos valores recebidos a título de benefício 

previdenciário ou assistencial, visto que se cuidam de valores destinados 

à subsistência do segurado ou assistido, ou de quem afirma deter essa 

qualidade, pessoas geralmente hipossuficientes e sem condições 

materiais de proceder à restituição, vivendo no limite do necessário à 

sobrevivência com dignidade. 2. ¿1. A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo 

segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição 

de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão 

judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores 

indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de 

inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.¿ (ARE 734242 agR, relator 

Ministro Roberto Barroso, 1ª T,DJe-175, pub. 08/09/2015). 3. Por outro 

lado, a redação atual do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado 

pela Resolução n. 267/2013, com o intuito de auxiliar a elaboração dos 

cálculos na fase judicial de liquidação de sentença, compila, 

sistematicamente, a legislação e a jurisprudência sobre correção 

monetária e juros, fixando que a Taxa Referencial (TR) deve ser afastada 

como índice de correção monetária, tendo em vista não servir como fator 

de atualização do valor de compra da moeda. 4. É pacífica a jurisprudência 

deste Tribunal no sentido de que o prequestionamento, por si só, não 

viabiliza o cabimento dos embargos declaratórios, sendo indispensável a 

demonstração da ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do 

NCPC. 5. A matéria concernente aos consectários legais é de ordem 

pública e, portanto, aferível de ofício pelo julgador. Nesse sentido há de se 

memorar pacífico entendimento do STJ de que a correção monetária e os 

juros de mora, por constituírem matéria de ordem pública, aplicar, alterar 

ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configuram julgamento extra 

petita, tampouco incorreria no princípio da non reformatio in pejus. (STJ, 

AgRg no REsp 1.440.244/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe de 10/10/2014; STJ, AgRg no REsp 1.451.962/RS, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/09/2014; STJ, AgRg 

no AgRg no REsp 1.424.522/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe de 28/08/2014.) 6. Embargos de declaração acolhidos, em 

parte, sem efeitos infringentes.A Turma, por unanimidade, acolheu, em 

parte, os embargos de declaração, sem efeitos infringentes”.

(EDAC 00712960920164019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ 

DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:09/05/2018).

“PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCEPÇÃO DO 

BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA POSTERIORMENTE 

REVOGADA. COBRANÇA DE VALORES TIDOS POR INDEVIDOS. 

IRREPETIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. 1. Não obstante a revogação 

da antecipação de tutela, não se pode exigir a devolução dos valores 

recebidos a título de benefício previdenciário ou assistencial, visto que se 

cuidam de valores destinados à subsistência do segurado ou assistido, ou 

de quem afirma deter essa qualidade, pessoas geralmente 

hipossuficientes e sem condições materiais de proceder à restituição, 

vivendo no limite do necessário à sobrevivência com dignidade. 2. O 

Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido à sistemática dos 

recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o posicionamento no 

sentido de que o benefício previdenciário recebido em casos de 

antecipação de tutela posteriormente revogada, obriga o autor da ação a 

devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos (REsp 

1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari 

Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/02/2014). 3. O Supremo Tribunal 

Federal, depois do referido julgamento do STJ, adotou orientação diversa 

no que se refere aos benefícios previdenciários, estabelecendo que A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício 

previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de 

decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu 

caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a 

impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo 

segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da 

Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (ARE 734242 agR, relator Ministro ROBERTO BARROSO, 1ª 

T,DJe-175, pub. 08/09/2015). 4. Apelação do INSS desprovida.A Turma, à 

unanimidade, negou provimento à apelação”.

(AC 00324721520154019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA 

DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:15/12/2017 

PAGINA:.)

Ante o exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença formulado 

às fls. 166/167.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230063 Nr: 18558-13.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 230063.

 Vistos,

 Instituto Nacional do Seguro Social interpôs embargos de declaração em 

face da decisão proferida às fls. 90, por entender que houve omissão, 

aduzindo que não lhe foi oportunizado o contraditório, sustentando ainda 

que o segurado deve requerer a prorrogação do benefício.

A parte embargada se manifestou às fls. 96/99.

É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque, não houve omissão na decisão de fls. 90, mas sim 

inconformismo da parte embargante com o que foi decidido.

 No entanto, a irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser 

objeto de embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer 

do meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o 

caso.
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Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 

confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 92/93, por 

inexistir o vício apontado.

Intime-se a parte requerida para cumprir a decisão de fls. 90.

 Providencie-se o necessário para a realização da perícia, conforme 

determinado às fls. 71.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116383 Nr: 6473-39.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORADIA MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 116383.

 Vistos,

 Intime-se o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social para, no prazo de 15 

dias, se manifestar quanto a petição de fls. 150/153 e documentos.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169282 Nr: 10171-77.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIANE RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 169282.

 Vistos,

 Conclusão desnecessária.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 149/150.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141509 Nr: 855-11.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON DOS SANTOS SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 141509.

 Vistos,

 Remetam-se os autos à Instância Superior para reexame necessário, 

conforme determinado na sentença.

 Diante da determinação acima, resta prejudicado o recebimento do pedido 

de cumprimento de sentença de fls. 116/121, pois a sentença ainda não 

transitou em julgado.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148392 Nr: 8279-07.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHDSV, SILVANI DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 148392.

 Vistos em correição permanente,

 Compulsando os autos, verifico que na sentença de fls. 96/100 foi 

determinado o reexame necessário, contudo, essa determinação não foi 

observada tendo sido às fls. 110 certificado o trânsito em julgado da 

sentença.

 Desse modo, revogo a certidão de fls. 110, pois, a sentença ainda não 

transitou em julgado.

 Outrossim, por essa mesma razão, resta prejudicado o recebimento do 

pedido de cumprimento de sentença definitivo de fls. 118/115.

 Diante do exposto, determino que sejam os autos ser remetidos à 

Instância Superior para reexame necessário, conforme determinado na 

sentença.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128649 Nr: 7561-78.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANK PAULO DE JESUS, ALINE RODRIGUES DOS REIS 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 128649.

 Vistos,

 Nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, defiro o pedido de 

destaque dos honorários contratuais, pois exibido o contrato firmado, 

devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Cumpra-se nos termos da decisão de fls. 151.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129418 Nr: 8255-47.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE HELENA GOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 129418.

 Vistos,

 Como não há mais juízo de admissibilidade recursal em primeiro grau, bem 

como que a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo é 

realizada pelo relator, conforme disposto no art. 1.012, § 3º, inciso I do 

CPC, cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC, haja vista que a 

parte apelada já apresentou contrarrazões

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125557 Nr: 4543-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THERESINHA SALAPATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125557.

 Vistos,

 Considerando que a advogada Lucienia Rodrigues de Souza, mesmo 

intimada, não prestou contas acerca dos valores levantados por meio do 

alvará nº 387902-P/2018, uma vez que às fls. 193 se limitou em alegar que 

realizou o repasse dos valores aos herdeiros da autora, sem qualquer 

comprovante de transferência ou recibo de quitação, intimem-se 

pessoalmente os herdeiros da autora indicados às fls. 165/166, com o fim 

de dar ciência acerca da liberação do depósito judicial, nos termos do 

disposto no § 3º do art. 450 da CNGC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135780 Nr: 5986-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 135780.

 Vistos,

 Considerando que decorreu prazo razoável da data da perícia informada 

pela parte exequente às fls. 136, bem como que não foi noticiada nos 

autos a cessação do benefício, cumpra-se a decisão de fls. 133/134.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175785 Nr: 17761-08.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VIEIRA ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 175785.

Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 126497 Nr: 5457-16.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 126497.
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Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125468 Nr: 4415-29.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE FÁTIMA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125468.

 Vistos,

 Atento ao princípio do contraditório, intime-se a parte requerida para se 

manifestar acerca dos petitórios de fls. 106/112 e fls. 117/118, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 9º e 10º do Código de 

Processo Civil.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151137 Nr: 11257-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CROSCIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:PROC.FED, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 151137.

 Vistos,

 Permaneçam os autos suspensos até o julgamento do recurso de agravo 

de instrumento interposto pela parte embargada (fls. 41/54).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 179568 Nr: 21630-76.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILSO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 179568.

 Vistos,

 O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 93/94 requereu o 

cumprimento de sentença em desfavor de Silso Teixeira, visando a 

restituição dos valores recebidos em sede de tutela antecipada, que 

posteriormente foi revogada em razão da extinção da ação, sem 

resolução do mérito.

 É o necessário à análise e decisão.

 O cerne da questão cinge-se na possibilidade de se exigir a restituição de 

valores recebidos a título de benefícios previdenciários em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente revogada.

 Em que pesem os posicionamentos contrários, filio-me ao entendimento de 

ser incabível a devolução pelos segurados do Regime Geral da 

Previdência Social de valores recebidos por força de decisão judicial 

antecipatória dos efeitos da tutela, posteriormente revogada, quando 

demonstrado que o recebimento se deu de boa-fé, a condição de 

hipossuficiente do segurado, bem como em razão da natureza alimentar 

dos benefícios previdenciários.

 Nesse sentido, coleciono os seguintes julgados do STF:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE 

DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. 1. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício 

previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de 

decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu 

caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a 

impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo 

segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da 

Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (ARE nº 734.242/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro 

Roberto Barroso, DJe de 8/9/15).

 “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO RECEBIDO POR FORÇA DE 

DECISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ART. 115 DA LEI 8.213/91. 

IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ E CARÁTER ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF. RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. 

ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.9.2008. A jurisprudência desta 

Corte firmou-se no sentido de que o benefício previdenciário recebido de 

boa-fé pelo segurado em virtude de decisão judicial não está sujeito à 

repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar. Na hipótese, não 

importa declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei 8.213/91, o 

reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da impossibilidade de desconto 

dos valores indevidamente percebidos. Agravo regimental conhecido e 

não provido.” (ARE 734.199 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 

DJe 23.9.2014).

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO 

TCU QUE DETERMINOU A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA 

URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO DE VANTAGEM 

ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM 

JULGADO. NATUREZA ALIMENTAR E A PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ 

AFASTAM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A 

REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no 

sentido do descabimento da restituição de valores percebidos 

indevidamente em circunstâncias, tais como a dos autos, em que o 

servidor público está de boa-fé. (Precedentes: MS 26.085, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2008; AI 490.551-AgR, Rel. Min. 

Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 3/9/2010) 2. A boa-fé na percepção de valores 

indevidos bem como a natureza alimentar dos mesmos afastam o dever de 

sua restituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 

25921 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.04.2016) .

 Compulsando os autos, verifico que a antecipação dos efeitos da tutela 

foi concedida no recebimento da ação, cuja decisão não foi impugnada 
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pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

Posteriormente a ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, 

ocasião em que foi revogada a tutela antecipada.

 Com efeito, apesar da ação ter sido extinta, sem resolução do mérito, não 

vislumbro o recebimento de má-fé pela parte autora do benefício 

previdenciário. Ademais, a parte autora demonstrou sua condição de 

hipossuficiente, tanto que lhe foi concedida a gratuidade da justiça, além 

de se tratar de verba alimentar, de modo que se mostra incabível a 

devolução dos valores recebidos.

 O TRF da 1ª Região também já decidiu nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA .DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. 

INOCORRÊNCIA ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS 

INFRINGENTES. 1. Cabem embargos de declaração quando houver, na 

sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material.1. Não obstante a revogação da antecipação de tutela, não se 

pode exigir a devolução dos valores recebidos a título de benefício 

previdenciário ou assistencial, visto que se cuidam de valores destinados 

à subsistência do segurado ou assistido, ou de quem afirma deter essa 

qualidade, pessoas geralmente hipossuficientes e sem condições 

materiais de proceder à restituição, vivendo no limite do necessário à 

sobrevivência com dignidade. 2. ¿1. A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo 

segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição 

de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão 

judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores 

indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de 

inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.¿ (ARE 734242 agR, relator 

Ministro Roberto Barroso, 1ª T,DJe-175, pub. 08/09/2015). 3. Por outro 

lado, a redação atual do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado 

pela Resolução n. 267/2013, com o intuito de auxiliar a elaboração dos 

cálculos na fase judicial de liquidação de sentença, compila, 

sistematicamente, a legislação e a jurisprudência sobre correção 

monetária e juros, fixando que a Taxa Referencial (TR) deve ser afastada 

como índice de correção monetária, tendo em vista não servir como fator 

de atualização do valor de compra da moeda. 4. É pacífica a jurisprudência 

deste Tribunal no sentido de que o prequestionamento, por si só, não 

viabiliza o cabimento dos embargos declaratórios, sendo indispensável a 

demonstração da ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do 

NCPC. 5. A matéria concernente aos consectários legais é de ordem 

pública e, portanto, aferível de ofício pelo julgador. Nesse sentido há de se 

memorar pacífico entendimento do STJ de que a correção monetária e os 

juros de mora, por constituírem matéria de ordem pública, aplicar, alterar 

ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configuram julgamento extra 

petita, tampouco incorreria no princípio da non reformatio in pejus. (STJ, 

AgRg no REsp 1.440.244/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe de 10/10/2014; STJ, AgRg no REsp 1.451.962/RS, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/09/2014; STJ, AgRg 

no AgRg no REsp 1.424.522/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe de 28/08/2014.) 6. Embargos de declaração acolhidos, em 

parte, sem efeitos infringentes.A Turma, por unanimidade, acolheu, em 

parte, os embargos de declaração, sem efeitos infringentes”.

(EDAC 00712960920164019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ 

DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:09/05/2018).

“PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCEPÇÃO DO 

BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA POSTERIORMENTE 

REVOGADA. COBRANÇA DE VALORES TIDOS POR INDEVIDOS. 

IRREPETIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. 1. Não obstante a revogação 

da antecipação de tutela, não se pode exigir a devolução dos valores 

recebidos a título de benefício previdenciário ou assistencial, visto que se 

cuidam de valores destinados à subsistência do segurado ou assistido, ou 

de quem afirma deter essa qualidade, pessoas geralmente 

hipossuficientes e sem condições materiais de proceder à restituição, 

vivendo no limite do necessário à sobrevivência com dignidade. 2. O 

Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido à sistemática dos 

recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o posicionamento no 

sentido de que o benefício previdenciário recebido em casos de 

antecipação de tutela posteriormente revogada, obriga o autor da ação a 

devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos (REsp 

1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari 

Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/02/2014). 3. O Supremo Tribunal 

Federal, depois do referido julgamento do STJ, adotou orientação diversa 

no que se refere aos benefícios previdenciários, estabelecendo que A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício 

previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de 

decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu 

caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a 

impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo 

segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da 

Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (ARE 734242 agR, relator Ministro ROBERTO BARROSO, 1ª 

T,DJe-175, pub. 08/09/2015). 4. Apelação do INSS desprovida.A Turma, à 

unanimidade, negou provimento à apelação”.

(AC 00324721520154019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA 

DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:15/12/2017 

PAGINA:.)

Ante o exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença formulado 

às fls. 93/94.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133842 Nr: 3848-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 133842.

Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a obrigação executada sido integralmente satisfeita, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil..

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181791 Nr: 23878-15.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 181791.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento provisório de sentença.
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Compulsando os autos, verifico que após o trânsito em julgado nos autos 

principais, foi requerido o cumprimento de sentença definitivo naqueles 

autos.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Inicialmente consigno que a parte requerente ajuizou a presente demanda 

visando o cumprimento provisório da sentença que julgou procedente a 

ação de aposentadoria por idade rural.

 Todavia, em razão do trânsito em julgado e o requerimento para 

cumprimento definitivo da mesma naqueles autos, forçoso reconhecer que 

houve perda superveniente do interesse de agir, que é uma das 

condições da ação.

 Acerca do interesse de agir, leciona Nelton dos Santos que:

 “De acordo com Liebman, o interesse de agir consiste na relação de 

utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento e uma tutela 

jurisdicional do pedido. (...) Assim, é preciso que do acionamento do Poder 

Judiciário se possa extrair algum resultado útil e, mais, que em cada caso 

concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.” 

(In Código de Processo Civil Interpretado. Antonio Carlos Marcato. São 

Paulo: Ed. Atlas, 2004, p. 774).

 Destarte, ausente uma das condições da ação previstas no artigo 485, 

inciso VI, do CPC (interesse processual da parte Requerente), sendo ela, 

pois, carecedora de ação, deve o processo ser extinto sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 

TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO 

DO FEITO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO. 1. A princípio, tendo em vista a sucessão comprovada pelo 

documento de ID 1324408, retifique-se o polo passivo, para constar a 

denominação ?Telefônica Brasil S/A?. 2. O cumprimento da sentença é 

provisório e em autos apartados quando o recurso interposto for recebido 

apenas no efeito devolutivo. 3. Julgado o recurso e ocorrido o trânsito em 

julgado, os autos principais são devolvidos ao juízo de origem para a 

execução definitiva do julgado, extinguindo-se, em consequência, o 

cumprimento provisório da sentença, ante a perda superveniente do 

interesse de agir, não se justificando, desse modo, a tramitação 

simultânea do cumprimento provisório e definitivo da mesma sentença. 

Inexistência de qualquer prejuízo ao direito das partes. 4. Recurso 

CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte 

Recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor 

do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser 

beneficiário de justiça gratuita. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme 

art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (TJ-DF - 0706019-32.2016.8.07.0007, 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 12/05/2017, Data de Publicação: 25/05/2017) (Original sem 

grifo)

 Por oportuno, cumpre apenas destacar que, sendo o interesse 

processual uma das condições da ação (art. 485, VI, do CPC), constitui-se 

em matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida pelo juiz 

mesmo ex officio, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos exatos 

termos do artigo art. 485, § 3º, do CPC.

 Nesse sentido orienta-se a doutrina mais autorizada:

 “Sejam reputados condições da ação ou pressupostos do processo de 

execução, o essencial é que a falta de qualquer desses requisitos é 

questão de ordem pública, a ser examinada de ofício pelo juiz 

(independentemente de provocação pelo executado), a qualquer tempo e 

em qualquer grau de jurisdição (art. 598 c/c os arts. 267, § 3º, e 301, § 4º) 

(...).” (In Curso Avançado de Processo Civil. Luiz Rodrigues Wambier. São 

Paulo: Ed. RT, 4ª Edição, v. 2, p. 67).

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso, VI do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sem custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160604 Nr: 10602-48.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 160604.

Vistos,

 Cumpra-se a decisão de fls. 125/126.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64961 Nr: 6465-33.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 64961.

Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118039 Nr: 8025-39.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CLARINDA EPIFANIA DE PAULA, LAERTE 

FRANCISCO DE PAULA, IRONDINA FRANCISCA SOARES RODRIGUES, 

JOSINA FRANCISCA DA SILVA, ATALIBA FRANCISCO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 118039.

 Vistos,
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 Defiro a sucessão processual da autora Clarinda Epifania de Paula por 

seus sucessores indicados às fls. 133/134, devendo ser realizadas as 

retificações necessárias.

 Intime-se a parte executada, mediante carga/remessa dos autos para, 

querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146633 Nr: 6373-79.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHA SANCHES SERRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 146633.

Vistos,

 Diante do petitório de fls. 134 e analisando a certidão de óbito 

apresentada às fls. 124, verifico que a autora deixou 08 filhos, na medida 

em que entendo necessária a habilitação de todos os herdeiros. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

FALECIMENTO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DA SUCESSÃO NOS PRÓPRIOS 

AUTOS. HABILITAÇÃO DA SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE UM HERDEIRO. 

NECESSIDADE DE O POLO ATIVO SER COMPOSTO POR TODOS OS 

HERDEIROS. -Conforme o disposto no artigo 689 do Código de Processo 

Civil de 2015, a habilitação dos sucessores será procedida nos autos do 

processo principal. O polo ativo deve ser composto por todos herdeiros 

para ser regularizada a representação processual. Caso contrário, 

impõe-se a realização do inventário, para que seja possível prosseguir no 

processo. Nesse caso, caberá à inventariante, representar o espólio ativa 

e passivamente nas ações em que este for parte (CPC, artigo 75, VII) 

-Recurso não provido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70074841180, 

Vigésima Quinta Câmara Cível, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, 

Julgado em 27/02/2018) (Original sem grifo)

Assim, indefiro o pedido de habilitação formulado às fls. 128/130 e fls. 

134.

 Por conseguinte, intime-se o patrono do de cujus para que indique os 

sucessores da autora, os quais deverão ser intimados pessoalmente para 

habilitar-se no presente feito.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25465 Nr: 1601-54.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GONÇALVES LTDA, ANTONIO 

GONÇALVES NETO, MARCO ANTÔNIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MARÇAL MENDONÇA - 
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OAB:3247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 25465.

Vistos,

 Considerando a manifestação da parte exequente (fls. 79, verso), defiro 

o pedido formulado. Assim, com fundamento no art. 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional, suspendo o curso da presente execução pelo 

prazo de 01 (um) ano.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 6268 Nr: 3466-25.1998.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. BRAZ FRANÇA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 6268.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 40/44. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162525 Nr: 13968-95.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE FOLADOR VALERIO - 

OAB:OAB/MT 16.222-B, JOSE LEOCIR VALERIO NETO - OAB:OAB/PR 

40112, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 162525.

Natureza: Aposentadoria.

Requerente: José Aparecido de Souza.

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social.

Vistos,

 Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez ajuizada por José 

Aparecido de Souza em face de Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, a parte Requerente deixou de 

comparecer nas perícias médicas designadas.

Foi tentada a intimação pessoal do autor nos endereços informados nos 

autos, contudo, todas foram infrutíferas.

 Às fls. 143 a procuradora informou que não teve mais contato com o 

autor. Requereu a intimação da parte requerida para informar se o 

requerente permanece recebendo o benefício e o endereço constante em 

seus arquivos, bem como requereu sejam solicitadas informações à 

Justiça Eleitoral, quanto ao endereço do autor.

Instado a se manifestar, o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 

manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 150.

É o relatório.

 D E C I D O.

Inicialmente, considerando que, nos termos do art. 77, V, do Código de 

Processo Civil é dever das partes: “declinar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva”, indefiro os pedidos de fls. 

143.

Outrossim, tendo em vista que o endereço no qual foi tentada a intimação 

pessoal é o mesmo indicado pela parte Requerente na inicial, presumo 

válidas as intimações dirigidas no referido endereço, nos termos do 

parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO AUTOR. OCORRÊNCIA. ART. 267, III, DO CPC DE 1973, 

ATUAL ART. 485, III, DO CPC DE 2015. 1. O autor propôs a presente 

demanda objetivando, em síntese, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. A sentença extinguiu o 

processo, sem resolução do mérito, por considerar caracterizado o 

abandono da causa. 2. In casu, não há se falar em ausência de intimação 

pessoal, pois houve a realização de diligência no endereço informado nos 

autos, ocasião em que o Oficial de Justiça foi informado da mudança de 

endereço pela parte autora. Ademais, restaram infrutíferas as duas 

intimações do seu patrono visando à manifestação nos autos, 

remanescendo, por certo, somente a citação por edital, que também restou 

infrutífera. 3. Ante a não promoção dos atos que competia à parte autora, 

mesmo após as frustradas tentativas de sua intimação pessoal, por meio 

de seu patrono, bem como por edital, afigura-se correta a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC de 

1973, atualmente reproduzido nas disposições do art. 485, III, do CPC de 

2015 4. Apelação improvida.

(TRF-3 - AC: 00384342920114039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 19/09/2016, OITAVA 

TURMA)

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte Requerente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ficando 

revogada a tutela antecipada concedida às fls. 69/71.

Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios 

previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez 

que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.

Sem custas e despesas processuais, visto que a parte Requerente é 

beneficiária da justiça gratuita, bem como o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148246 Nr: 8116-27.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO B. 

SCANTAMBURLO - OAB:OAB/SP 293.080, JULIANO MARQUES RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 148246.

Natureza: Pensão por morte.

Requerente: Francisca Maria da Conceição.

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária que visa à concessão de benefício de 

pensão por morte.

 Praticados alguns atos processuais, a parte autora deixou de dar o 

devido prosseguimento ao feito, mesmo intimada acerca da demonstração 

de prévio requerimento junto a uma agência do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, evidenciando assim a falta de interesse de agir 

na propositura desta ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

Considerando que foi oportunizado a parte autora, a demonstração de 

prévio requerimento administrativo junto ao INSS, deixando transcorrer o 

prazo sem manifestação, dessa forma, entendo que o processo deve ser 

extinto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, tendo em vista a falta de interesse de agir da parte autora.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos, 

com as cautelas pertinentes.

 Sem custas.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 126683 Nr: 5628-70.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:
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 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132449 Nr: 2309-60.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO PEDRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 
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principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 105054 Nr: 3793-18.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SOUZA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146539 Nr: 6269-87.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 
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intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148189 Nr: 8058-24.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 
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poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153739 Nr: 2400-82.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR MARIA TAQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 
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execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159337 Nr: 8205-16.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES COSTA TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 
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do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167692 Nr: 7945-02.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VALDOMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.
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 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171124 Nr: 12546-51.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE RIOS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190333 Nr: 6915-92.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEVERINO JOSE ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196193 Nr: 11827-35.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CAMILO ZAMPARONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 
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a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2018-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 123822 Nr: 2846-90.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CROSCIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, 

LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 123822.

Vistos,

 Cumpra-se a decisão de fls. 142.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 122281 Nr: 1353-78.2010.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINA RAMOS BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 101733 Nr: 643-29.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada. Outrossim intimo as partes 

para que requeiram o que de direito, no prazo lega, conforme determina o 

artigo 11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 110769 Nr: 1007-64.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTIDES DE SOUZA LOBO MALACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fls. 157/158, houve a quitação 

dos honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais. A respeito, vejamos recente julgado: (...) possui 

entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer 

após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a 

citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a 

exceção prevista no art. 26 da LEF. 2. Ao contrário do que alega a 

agravante, as questões referentes às datas do ajuizamento da ação, do 

pagamento do crédito tributário e da citação da parte executada 

encontram-se discriminadas na própria ementa do aresto recorrido, não 

demandando qualquer investigação dos elementos dos autos, razão pela 

qual incabível o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgInt-AREsp 

1.067.906; Proc. 2017/0054660-6; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Og 

Fernandes; DJE 13/12/2017) (grifei e negritei)Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Intime-se via edital 

caso infrutífera a intimação da parte executada por meio do endereço 

informado nos autos ou constante da CDA.Quanto as custas e taxa 

judiciária, encaminhe-se ao setor competente para arrecadação.Após o 

trânsito em julgado providencie-se o arquivamento dos autos, observadas 

as formalidades legais, realizando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 107864 Nr: 6538-68.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE VARANDA VENTRESQUI GUEDES DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo nº 6538-68.2008.811.0055 – Código 107864.

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido à fl. retro, razão pela qual, concedo o prazo de 10 (dez) 

dias a parte executada para apresentação dos referidos documentos 

comprobatórios do acordo formulado entre os litigantes, uma vez que a 

dilação requerida não ensejará prejuízo às partes.

Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de Novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 286006 Nr: 13888-58.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICE BARRETO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 16/06/2016 a 15/06/2017, para serem gozadas no período de 

02/07/2018 até 30/07/2018. Consta que a autora teve seu pedido deferido, 

sendo o mesmo encaminhado ao Departamento Pessoal da Secretaria de 

Administração em 26/03/2018, sendo que o pedido foi confirmado 15 dias 

antes de goz\ar as férias. Todavia, a autora afirma que no dia 09/07/2018 

foi avisada verbalmente que deveria retornar ao trabalho, pois não teria 

direito a férias. Diante da divergência, a autora protocolou requerimento 

junto ao RH da Secretaria de Saúde solicitando informações que não 

foram respondidas até o dia do ajuizamento da ação.A autora por fim 

alega que gozou suas férias desde 02/07/2018 e até o momento do 

ajuizamento da ação, não teria recebido as suas férias e 1/3 de férias.As 

fls. 19 este Juízo indeferiu o pedido pelos benefícios da gratuidade. Após 

a autora efetuou o pagamento das custas e trouxe novos documentos; 

dentre eles a resposta dado pelo RH do município quanto à negativa ao 

seu direito de férias. Em antecipação de tutela, requer que seja deferido o 

pagamento imediato das férias e 1/3 de férias, conforme previsto 

nalegislação. A inicial foi recebida às fls. 19/19v ocasião em que foi 

indeferida a tutela de urgência vindicada.O autor interpôs recurso de 

Agravo de Instrumento quanto a decisão mencionada e nos termos do art. 

1.018 juntou cópia da petição do agravo.É o relatório. Decido.Em análise 

detida do recurso interposto pelo requerente, sustento a decisão recorrida 

pelas razões nela expostas. No caso, a medida pleiteada liminarmente tem 

conteúdo satisfativo, esgotaria o objeto da demanda e estabeleceria 

situações jurídicas irreversíveis o que é vedado pela legislação.Assim, 

pelos fundamentos acima elencados, bem como pelo expendido na 

decisão objurgada, mantenho-a sem reparo ou cassação.Não consta nos 

autos quanto a qual efeito o recurso foi recebido, devendo tal providência 

ser certificada e sendo o caso, tornar os autos conclusos para 

prosseguimento do feito.
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5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283876 Nr: 12190-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PASTORA PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão do requerido Alexandre Pastora Perin, CPF 

947.565.541-72, residente na Travessa 05 - QD 14 LT 11 1 - JARDIM SAN 

DIEGO, Tangará da Serra-MT, cujo depósito será efetuado por meio de 

Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296153 Nr: 21905-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ALBERTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão da requerida Luciana Alberto Nascimento, CPF 

938.646.041-68, Av. Zelino A Lorenzetti, JD Tarumã, Tangará da 

Serra-MT, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225030 Nr: 14274-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVANIA FATIMA TENUTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca do complemento de diligencia 

solicito que se intime a parte Autora a fim de que proceda com o 

recolhimento de valor complementar à diligência, a qual soma a importância 

de R$ 73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) e representa 

02 diligências locais nesta Comarca. Devendo a guia ser gerada por meio 

do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, em 

nome do Oficial de Justiça Arash Kaffashi, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237072 Nr: 4052-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY JOSE DA SILVA, GISLENE APARECIDA 

FIRMINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDETE MARIA FREITAS BARBOSA, 

WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

4052-95.2017.811.0055 - 237072 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial

PARTE AUTORA: WESLEY JOSE DA SILVA e GISLENE APARECIDA 

FIRMINO SILVA PARTE RÉ: GILDETE MARIA FREITAS BARBOSA e 

WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA CITANDO os Executados(as): 

Gildete Maria Freitas Barbosa, brasileira, solteira, autônoma, CPF 

229.498.101-44, RG 0304506-4 SSP/MT; Wagner Wender Freitas de 

Souza, brasileiro, solteiro, autônomo, CPF 728.960.271-49. DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/01/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 80.885,83 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos Executados Gildete Maria Freitas Barbosa, 

Wagner Wender Freitas de Souza, acima qualificados, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para pagarem a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de 10% (dez) por cento, no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação, sob pena de PENHORA E AVALIAÇÃO em bens 

suficientes para a garantia do débito. O(s) executado(s) deverá(ão) ter 

ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, 

em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231 do Código de 

Processo Civil. RESUMO DA INICIAL: WESLEY JOSE DA SILVA, brasileiro, 

casado, Engenheiro Industrial Mecânico, RG n° MG – 12084.273 e inscrito 

no CPF sob no. 056.146.686-67, e GISLENE APARECIDA FIRMINO SILVA, 

brasileira, casada, Auxiliar Administrativa, RG n° MG – 8.706.398 e inscrita 

no CPF sob no. 032.365.806-74, ambos domiciliados à Avenida Tancredo 

de Almeida Neves, n°556-S, Jardim Nova Londrina, na cidade de Tangará 

da Serra-MT, endereço eletrônico ignorado, veem, com respeito e 

acatamento devidos, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de 

seus advogados ao final assinados, Pedro Evangelista de Ávila, James 

Leonardo Parente de Ávila, Jonas Coelho da Silva, Paulo Rogerio de 

Oliveira, Vanessa Pelegrini, Rubiane Keli Massoni, Felipe Pelegrini, 

Alessandro André Rauber, Priscila Viviane Mariano e Luihana Pasinato, 

brasileiros, viúvo, casados e solteiros, inscritos na OAB/MT sob no. 

1823-B, 5367, 5706, 7074, 10.059, 12.419, 16.064, 17.870, 18.997 e 

20.881 membros associados e contratados da sociedade ÁVILA & ÁVILA 

ADVOCACIA S/S, inscrita sob o no. 04.450.104/0001-79 e 

04.450.104/0002-30, com endereço eletrônico: paulo@avilaeavila.com.br, 

todos com escritório profissional à Rua José Alves de Souza, 66-N, 

Centro, na cidade de Tangará da Serra-MT - CEP: 78.300-000 (matriz) e à 

Avenida G. nº 43, Jardim Aclimação, na cidade de Cuiabá-MT – 

CEP:78.050-250 (filial), locais onde poderão receber as intimações, propor 

a presente: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

GILDETE MARIA FREITAS BARBOSA, brasileira, solteira, autônoma, 

portadora da cédula de identidade RG nº 0304506-4 SPP MT e inscrita no 

CPF sob nº 229.498.101-44 e WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA, 

brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito no CPF n°728.960.271-49, residente 

e domiciliado Rua 36,127-E, Jardim Europa, endereço eletrônico 

desconhecido, pelos motivos que passa a expor e a seguir requerer: I – 

Dos Fatos. A Exequente é credora inicial do Executado da quantia de 

R$70.700,00 (setenta mil e setecentos reais), conforme cláusula I – I.3, do 

“INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVIDA E DE RESCISÃO 

DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA”, anexo. Referido título, previa em 

sua cláusula I, item I.3, que o valor seria pago em razão do 

descumprimento do contrato de compra e venda, conforme abaixo: a) 

Devolução do valor pago como sinal de R$50.000,00. b) Multa de 10% 

sobre o valor do contrato R$20.700,00. Sendo assim, fora estipulado, 

conforme cláusula IV, IV.I, o Executado deveria realizar o pagamento no 

valor de R$50.000,00 na data de 28 de março de 2016, oportunidade em 

que seria descontado o valor referente a multa, porém, o pagamento não 

fora efetivado. Portanto, o instrumento com a devida atualização monetária 

da dívida confessada, da data 26 de março de 2016, data da primeira 
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inadimplência do Executado, até a data da presente execução, utilizando 

para tanto a correção monetária com a aplicação do INPC e juros legais, 

encontra-se no valor TOTAL de R$80.885,83 (oitenta mil oitocentos e 

oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), fora as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios Os meios amigáveis para o 

recebimento do crédito foram todos exercitados, todavia o devedor, não 

tem qualquer interesse em saldá-lo, fugindo do cumprimento de suas 

obrigações, o que levou a Exequente a lançar mão da presente via 

executória, para fazer valer o seu direito. De antemão a Exequente 

informa que concorda com a audiência de conciliação/mediação. Pelo 

exposto, requer se digne V.Exa. em receber a presente em todos os seus 

termos, mandando citar o Executado, no endereço acima, para que pague 

o total de sua dívida, representado pelo título especificado acima, que 

resulta no valor TOTAL e correto da presente execução de R$80.885,83 

(oitenta mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), 

devidamente atualizado até a presente data, conforme planilha anexo. Na 

oportunidade do pagamento da presente dívida, esta deve ser composta 

do principal e todos os acessórios, principalmente a correção monetária 

com base no INPC e juros legais de 1% ao mês, sobre o saldo devedor, 

mais custas e despesas processuais sobre o valor corrigido, tudo isto 

conforme instrumento anexo, sendo que o mandado executivo deve 

oportunizar aos Executados realizarem tal pagamento no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de lhe serem penhorados os bens capazes de 

garantir o juízo executório. Caso não haja pagamento por parte dos 

Devedores, deverá o Sr. Oficial de Justiça, efetivar a penhora e remoção 

dos bens passíveis de penhora, o qual, após, efetivará sua avaliação, 

lavrando-se os respectivos autos, intimando o Executado de tais atos, 

para que, se quiser, tomar as medidas judiciais cabíveis, tudo isso de 

acordo com a redação do artigo 829 e seus parágrafos instituído pela Lei 

no. 13.105, de 16 de março de 2015. Requer, no caso de penhora positiva 

em produtos agrícolas, em semoventes e/ou veículos em nome do 

Executado, que seja nomeado como depositários a Exequente, com fulcro 

nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 840 do C.P.C, determinando 

de imediato a aplicação do dispositivo legal, introduzido pela lei no. 13.105, 

de 16 de março de 2015, visto que, com antecedência a Exequente 

declara que não aceita que o Executado fique como depositário dos bens 

penhorados, sendo que estes deverão ficar depositados conforme 

determinam os incisos do artigo supramencionado. Requer a Vossa 

Excelência seja deferido o benefício da Gratuidade de Justiça, com fulcro 

na Lei 1060/50, por não ter condições de arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios, neste momento, sem 

prejuízo do próprio sustento e de sua família, assim requer a concessão 

dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA aos Exequentes, por ser pessoa 

carente, nos termos da Lei 1.060/50 e alterações posteriores e de 

conformidade com a anexa declaração de pobreza. Requer, também, que 

sejam arbitrados os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da 

causa, conforme determina o artigo 827 do Novo Código de Processo Civil. 

Requer, igualmente, para a citação e eventuais intimações o permissivo 

dos artigos 212 § 1º e 2°, bem como, se necessário for, sejam praticados 

os atos determinados nos artigos 252, 253, 254 e 255 do Diploma Adjetivo 

Civil, bem como o artigo 830 do Código de Processo Civil. Requer, sejam os 

executados inscritos em cadastro de inadimplentes, na forma do art. 782, 

§ 3º do NCPC/2015; Requer, por fim, que todas as intimações sejam 

dirigidas exclusivamente aos Drs. James Leonardo Parente de Ávila e 

Paulo Rogério de Oliveira, sob pena de nulidade. Valor desta: R$80.885,83 

(oitenta mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos). 

Termos em que, Pede deferimento. Tangará da Serra-MT, 25 de janeiro de 

2017. James Leonardo Parente de Ávila OAB/MT 5367 Jonas Coelho da 

Silva OAB/MT 5706 Paulo Rogério de Oliveira OAB/MT 7074. DESPACHO: 

Vistos em correição, Considerando-se o esgotamento das diligências para 

tentativa de localização do(s) requerido(s), nos termos do §3º do art. 256 

do CPC, DEFIRO a citação por edital de GILDETE MARIA FREITAS 

BARBOSA e WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA pelo prazo de 20 

(vinte) dias, devendo a parte autora providenciar o necessário. Tendo em 

vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 

artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a publicação do edital 

de citação, por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Decorridos 

os prazos de presunção de conhecimento da citação e de apresentação 

da resposta ou pagamento sem providência pelas demandadas, fica 

desde logo nomeado curador daquela a Defensoria Pública do Estado do 

Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, para apresentação das defesas. Às providências. Tangará 

da Serra - MT, 4 de dezembro de 2018. Elenice de Lima Soares - Gestora 

Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294598 Nr: 20677-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLPHO DELCARO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP, 

COMALT ENGENHARIA DE SISTEMAS DE ALTA TENSÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

do requerido Mst Serviços Elétricos Ltda - Epp, Endereço: Rua Saturnino 

de Paula Silveira, Nr 172-N, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220884 Nr: 10813-79.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ARLINDA MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

455704-2/2018 expedido nos autos, as folhas 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155819 Nr: 4443-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANA FERREIRA BRAZ, APARECIDA MARCELA 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - 

OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11.548

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

455715-8/2018 expedido nos autos, as folhas 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153720 Nr: 2381-76.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOLANDO DE CASTRO NUNES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JULIO CESAR GARCIA - 

OAB:132679/SP, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ WADHY REBEHY - 

OAB:174.491 OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 
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intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164707 Nr: 2822-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, 

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA, Juliana Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

2822-23.2014.811.0055 - 164707 ESPÉCIE: Monitória PARTE AUTORA: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO PARTE RÉ: SOLANGE APARECIDA 

OLIVEIRA ME e SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA e Juliana Aparecida da 

Silva CITANDO parte Requerida: SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, 

pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 06.235.928/0001-31, Juliana 

Aparecida da Silva, CPF 040.793.231-31, Solange Aparecida Oliveira, CPF 

536.212.121-91. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/02/2014VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.854,19 FINALIDADE: CITAÇÃO de SOLANGE 

APARECIDA OLIVEIRA ME, JULIANA APARECIDA DA SILVA e SOLANGE 

APARECIDA OLIVEIRA, acima qualificadas, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 16.693,12. Poderá a 

parte requerida, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

 RESUMO DA INICIAL: O autor ingressou com Ação de monitória contra o 

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, ante a concessão Cédula de Crédito 

Bancário nº.B11331397-3 (nº anterior B10631397-3), visando o 

recebimento do valor R$ 8.000,00 (oito mil reais). Tendo em vista que após 

a concessão do referido crédito, a devedora não procedeu com o devido 

adimplemento do título, autora não teve outra alternativa ao não ser ajuizar 

a presente ação DESPACHO: Vistos, Frustradas todas as diligências para 

a localização e citação das reqeuridas, defiro o pedido de citação por 

edital. Certificado o prazo para oferecimento de embargos a ação 

monitória, abra-se vista a Defensoria Publica para que atue como curadora 

especial das requeridas citadas por edital. Cumpra-se. Tangará da Serra - 

MT, 4 de dezembro de 2018. Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280907 Nr: 9705-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MENDES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor por meio de seu advogado para retirar o ALVARÁ de 

AUTORIZAÇÃO nº 18/2018 expedido nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225094 Nr: 14371-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CHIERIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217250 Nr: 7747-91.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 10(dez) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218275 Nr: 8536-90.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICIO VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico 

n.455710-7/2018 expedido nos autos, as folhas 196.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 114008 Nr: 4165-30.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERS JOSÉ DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA 

DANTAS - OAB:8.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a incompatibilidade da pauta de audiência deste gabinete 

designo nova data para realização de audiência de conciliação para o dia 

06 de fevereiro de 2019, às 14h00min (MT), perante este Juízo.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Intime-se e se cumpra, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254466 Nr: 20278-78.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PAULO GALERA MARI, BANCO 

BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCA NTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 
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OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, NELSON WILLIANS FRATONI - OAB:128341/OABSP

 ...de contestação no prazo legal, devendo ainda ser excluída da presente 

relação processual a Instituição Financeira Banco Bradesco Leasing S/A 

Arrendamento Mercantil.Por fim, a frustração da diligência de fls. 818 

demonstra que a produção de prova quanto aos valores efetivamente 

acordados e pagos aos requeridos a titulo de honorários sucumbenciais 

se mostrará excessivamente difícil para a parte autor, sendo, por outro 

lado, de fácil produção para os requeridos, visto que para tanto basta a 

demonstração contábil atinente aos pagamentos recebidos, 

destacando-se extratos de transferências, depósitos e recibos, razão 

pela qual nos termos do § 1º do artigo 373 do CPC inverto o ônus da prova 

quanto aos honorários sucumbenciais recebidos pelos requeridos 

remanescentes. sob pena de se presumir que foram recebidos os valores 

inicialmente arbitrados quando do recebimento das execuções e na 

ausência de qualquer arbitramento, que foram recebidos honorários na 

ordem de 10% do valor da respectiva causa. Devendo a empresa Galera 

Mari Advgoados Associados apresentar tais provas no mesmo prazo da 

contestação e o requerido Mauro Paulo Galera Mari intimado para 

apresentar tais documentos no prazo de 15 dias.Apresentada a 

contestação pela requerida Galera Mari Advogados Associados, bem 

como as provas atinentes ao recebimento dos honorários sucumbenciais 

por ambos os requeridos remanescentes, e submetidas tais 

manifestações e provas ao contraditório, voltem-me conclusos. Por fim, 

em razão do acolhimento da preliminar atinente a ilegitimidade passiva do 

Banco Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil, condeno o autor ao 

pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono de tal requerido no 

patamar de 10% do valor da causa.Às providências.Tangará da Serra/MT, 

4 de dezembro de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297122 Nr: 22588-23.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOISA FERREIRA SANTANA FUMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL-UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante a ausência de probabilidade do direito neste momento, 

indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela.Nos termos do 

artigo. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 16h (MT), devendo os 

autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

para a realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta 

fornecida pelo próprio centro.Não obtida à composição ou não 

comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do artigo 335, 

I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e 

quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a 

manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217476 Nr: 7941-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFMNR, SMNR, MARCIA APARECIDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLLY EICH ALVES - 

OAB:21805/MT, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO SANTA 

ROSA AMBROSIO - OAB:12976, BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/O, EDUARDO MAHON - OAB:OAB/MT 6.363, Ricardo 

Gomes de Almeida - OAB:5.985, STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 20.956/B

 Vistos em correição.

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizada por Silas Mendes Nogueira 

Ramos e outro em face de TV Cidade Verde, todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Após o recebimento do cumprimento de sentença, as partes peticionaram 

nos autos apresentando minuta de acordo para quitação da condenação 

imposta em sentença condenatória (fls. 165/166).

Instado a manifestar-se quanto os termos do acordo, o Ministério Público 

manifestou-se pela homologação dos termos entabulados (fl. 167).

Em seguida os autos vieram conclusos para homologação.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o presente feito, nos termos do art. 487, III, b) e art. 924, II, 

ambos do CPC.

Honorários advocatícios e eventuais custas conforme sentença acostada 

a fl. 62/64, tendo em vista que a composição seu deu após a prolação da 

sentença.

Proceda-se desde já o levantamento dos valores depositados pelo 

executado em favor do patrono dos exequentes, nos termos do já 

decidido em fl.157, 5º parágrafo.

Com o trânsito em julgado e o pagamento das custas remanescentes, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas e anotações legais.

Publique-se, Registre-se, Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275370 Nr: 5286-78.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTRA DO BRASIL CNH INDUSTRIAL LATIN 

AMERICA LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos da fundamentação acima e por tudo que 

consta dos presentes autos:I)INDEFIRO o pedido de aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor ao presente caso, visto a relação estabelecida 

pelas partes ser de insumo.II)Defiro parcialmente a tutela de urgência 

pretendida pelo autor pra manter o mesmo como depositário dos 

maquinários objeto das Cédulas cujo alongamento é pretendido neste feito. 

III)DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para o dia 23 de janeiro 

de 2019, às 14h30min(MT), perante o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (artigo 334, CPC);IV)DETERMINO a citação dos requeridos para 

apresentação de defesa nos autos, consignando-se no mandado que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (artigo 344, CPC), iniciando a contagem do 

prazo após a realização de audiência de conciliação; Intimando-se ainda a 

instituição financeira para que apresente cópia da resposta ao 

requerimento administrativo atinente ao alongamento do 

financiamento.V)INDEFIRO os demais pedidos de tutela de urgência, pela 

ausência de verossimilhança das alegações.VI)DETERMINO que se intime 

o autor para que informe todas as operações financeira vinculadas a 

safra objeto deste litigio, devendo ser oficiada às respectivas instituições 

financeira para que apresentem relatórios e laudos referentes ao 

acompanhamento da safra VII)Publique-se, intime-se e se cumpra, 

atentando-se o Cartório para a necessidade de manutenção do 

apensamento deste feito aos autos cod. 272701.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências.Tangará da Serra/M, 23 de novembro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295490 Nr: 21467-57.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381, Mauricio Montagner - OAB:20670/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Com tais ponderações, atento ao preenchimento dos requisitos legais, 

DEFIRO a antecipação de tutela postula, para determinar que a requerida 

suspenda imediatamente as cobranças advindas do alegado cartão de 

credito assim como proceda o seu cancelamento, inclusive levantando 

restrições junto ao SCPC/SERASA, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório 

a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Tendo em vista a 

verossimilhança acima apontada e a condição de hipossuficiência da parte 

requerente, bem como pela facilidade da demandada comprovar a justeza 

do débito impugnado, defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 

334, do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2019 às 14h30min (MT), devendo 

os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada conforme 

pauta fornecida pelo próprio centro.Não obtida à composição ou não 

comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do artigo 335, 

I, c/c § 4º, do art. 308, ambos do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o 

prazo para contestação ou ratificação da peça já apresentada, e 

quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a 

manifestação em 15 (quinze) dias.Cumpra-se com urgência. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267313 Nr: 30129-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELAINE FERREIRA CHABUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEMERSON SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos,

Considerando a incompatibilidade da pauta de audiência deste gabinete 

designo nova data para realização de audiência de conciliação para o dia 

05 de fevereiro de 2019, às 14h00min (MT), perante este Juízo.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Intime-se e se cumpra, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225094 Nr: 14371-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CHIERIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Posto isso, sem mais delongas e considerando tudo mais o que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos por 

Cooperativa de Crédito de Livre admissão de Associados do Sudoeste de 

Mato Grosso em desfavor de José Carlos Chierigatti, o que faço com 

fundamento no artigo 3º do Dec. Lei 911/69, para o fim de, nos termos dos 

§§ 4º e 5º do mesmo dispositivo legal, confirmar a liminar concedida, 

consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do requerente 

sobre o veículo descrito na inicial, julgando extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de 

Processo Civil.Cumpra-se o autor o disposto no artigo 2º do Dec. Lei 

911/69 e oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o requerente 

autorizado a proceder a transferência a terceiros que indicar.Condeno o 

requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios em favor do patrono adverso, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, levando em conta 

especialmente a singeleza da lide, seu caráter repetitivo e a ausência de 

resistência.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as 

anotações de estilo, inclusive no Distribuidor e após, cumpra-se a 

presente, em todos seus termos.Proceda-se a baixa da restrição incluída 

à fl.34.Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16783 Nr: 3243-67.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcida Helga Maier Horbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que restaram infrutíferas e ínfimas as 

diligências anteriormente realizadas junto aos sistemas Bacenjud (fls. 359, 

429 e 495) e Renajud (fls. 407, 423 e 489), bem como diligência realizada 

junto à Receita Federal (fl. 360), sendo que o processo tramita desde 

2001.

Desse modo, defiro consulta junto ao INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda dos últimos três anos, sendo certo que os documentos 

obtidos através da Receita Federal devem ser mantidos em pasta própria, 

ante o sigilo dos mesmos.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26473 Nr: 3063-46.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO APARECIDO NICOLINI, CARLOS 

DONIZETI NICOLINI, MARINETE LUZIA BOCATE NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALBERTO PRADO 

FEUSER - OAB:7792-MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - 

OAB:MT / 8658, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455

 Vistos,

Ante o pedido retro, defiro a pesquisa de veículos em nome do executado 

via RENAJUD, o qual restou frutífera, com a localização de três veículos, 

consoante extrato anexo, com a localização de dois veículos em nome do 

executado Carlos Donizete Nicolini.

Extrai-se dos extratos de restrições dos veículos LXC5565 a existência de 

uma restrição de licenciamento e outra de penhora.

Por outro lado, o veículo JYB8723 não possui restrições, contudo foi 

fabricado em 1979.

 Assim, intime- se o exequente para que se manifeste expressamente 

quanto ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Outrossim, ressai doas autos que restaram infrutíferas e/ou ínfimas as 

diligências anteriormente realizadas junto ao sistema Bacenjud (fl. 191) e 

Renajud, bem como que a distribuição do presente feito ocorreu em 2004.
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Desse modo, defiro consulta junto ao INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda dos últimos três anos, sendo certo que os documentos 

obtidos através da Receita Federal devem ser mantidos em pasta própria, 

ante o sigilo dos mesmos.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155927 Nr: 4535-67.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE MARIA NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que restaram infrutíferas e ínfimas as 

diligências anteriormente realizadas junto ao sistema Bacenjud (fls. 144), 

bem como diligência realizada junto ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Tangará da Serra/MT (fl. 181).

Desse modo, defiro consulta junto ao INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda dos últimos três anos, bem como declaração sobre 

operações imobiliárias e declaração sobre a propriedade territorial rural, 

sendo certo que os documentos obtidos através da Receita Federal 

devem ser mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos mesmos.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26275 Nr: 2735-19.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT, SANDRO 

PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 198.040A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que restaram infrutíferas e ínfimas as 

diligências anteriormente realizadas junto aos sistemas Bacenjud (fls. 211, 

256 e 275) e Renajud (fl. 121), bem como diligência realizada junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT (fl. 314) e Receita 

Federal/INFOJUD (fls. 122/126 e 282/284).

Desse modo, defiro consulta junto ao INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda dos últimos dois anos, sendo certo que os documentos 

obtidos através da Receita Federal devem ser mantidos em pasta própria, 

ante o sigilo dos mesmos.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo que, em caso de diligência infrutífera, deverá o exequente 

promover o prosseguimento do feito, com a indicação de bens 

penhoráveis.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63191 Nr: 4678-66.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA, ADIR 

GERALDO FERRARINI, SERENI FRANCESCHI FERRARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE 

QUADRO - OAB:10.492-B OAB/MT, HELITON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:10934/MT

 [...].Assim, considerando a existência das restrições, intime-se o 

exequente para que se manifeste expressamente quanto ao interesse ou 

não na penhora dos veículos localizados, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Ressalta-se que, em caso de desinteresse no veículo, o exequente 

deverá promover o prosseguimento do feito, com a indicação de demais 

bens penhoráveis ou diligências diversas das já realizadas pelo 

Juízo.Considerando a ausência de bens para garantia da execução e o 

decurso do tempo desde a propositura da ação, defiro consulta junto ao 

INFOJUD sobre a declaração de imposto de renda dos últimos três anos, 

sendo certo que os documentos obtidos através da Receita Federal 

devem ser mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos mesmos.Intime-se 

o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias acerca da 

diligência realizada.Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova 

sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, 

nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo 

supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo 

exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do Código de 

Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184757 Nr: 2509-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE MÉDICA VIDA E SAÚDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

INTELIGENTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 Vistos em correição,

Compulsando aos autos, verifica-se que restaram infrutíferas e ínfimas as 

diligências anteriormente realizadas junto aos sistemas Bacenjud (fls. 124) 

e Renajud (fl. 128), bem como diligência realizada junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT (fl. 134).

Desse modo, defiro consulta junto ao INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda dos últimos três anos, sendo certo que os documentos 
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obtidos através da Receita Federal devem ser mantidos em pasta própria, 

ante o sigilo dos mesmos.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193868 Nr: 10007-78.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BATISTA OLIVEIRA LIMA ME, 

Anderson Batista Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a desistência da realização da avaliação e demais atos 

expropriatórios sob os imóveis penhorados no presente feito (fls. 62), 

proceda-se o levantamento da penhora outrora realizada, expedindo-se o 

necessário para o levantamento das constrições realizadas.

Em prosseguimento ao curso da execução, considerando-se o pedido 

retro, defiro o pedido de pesquisa de veículos em nome do(s) 

executado(s), via RENAJUD.

 Sobressai-se do extrato de restrições dos veículos, o qual se encontra 

anexo, a existência de alienação fiduciária em ambos os veículos.

Desse modo, intime-se o exequente se manifeste expressamente quanto 

ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de baixa da restrição veicular de transferência já 

realizada, cujo extrato segue anexo.

No que tange o pedido de pesquisa via Infojud, considerando-se as 

justificativas apresentadas pelo exequente e as frustradas tentativas de 

penhora dos imóveis, bem como que a presente execução corre a revelia 

dos executados, DEFIRO consulta junto ao INFOJUD para a identificação 

de bens em nome dos devedores, sendo certo que os documentos obtidos 

através da Receita Federal devem ser mantidos em pasta própria, ante o 

sigilo dos mesmos, devendo o exequente ser intimado para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124007 Nr: 3007-03.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAUDIJAN INACIO FERREIRA, LISIANE FERREIRA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101249 Nr: 192-04.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WALKYRIA WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ROBERTO VIEIRA 

SOARES - OAB:4452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, EGBERTO HERNAN - OAB:137331/RJ, 

FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:149225sp

 INTIMAÇÃO DA REQUERIDA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA 

INFORMAR NOS AUTOS OS DADOS NECESSARIOS PARA 

LEVANTAMENTO DE ALVARA, COMO SENDO CPF EM CASO DE PESSOA 

FISICA E CNPJ EM CASO DE PESSOA JURIDICA, BANCO, NUMERO DO 

BANCO, AGENCIA, CONTA CORRENTE, NO PRAZO LEGAL.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211447 Nr: 3173-25.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

3173-25.2016.811.0055 ESPÉCIE: AÇÃO DE COBRANÇA PARTE AUTORA: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A PARTE RÉ: COMERCIAL DE 

COMBUSTIVEIS SEPOTUBA LTDA - ME CITANDO a parte Requerida: 

Comercial de Combustiveis Sepotuba Ltda - Me, CNPJ 0543617/00001-37. 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/03/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 98.747,17 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no PRAZO DE 15 DIAS, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Ação de COBRANÇA, feito nº 

3173-25..2016.811.0055, Cód. 211447, proposta por BRADESCO 

CARTÕES S/A, CNPJ N. 59.438.325/0001-01 em desfavor de COMERCIAL 

DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA LTDA ME (CNPJ: 05.436.170/0001-37), 

Procedimento Comum, para declarar rescindido o contrato de empréstimo 

pactuado Cartão de crédito/compra - contrato n.º 4551870500882494; da 

bandeira: VISA, pelo inadimplemento do demandado, bem como condená-lo 

ao pagamento da quantia de R$ 98.747,17 (01/11/2015), atualização da 

última fatura, reconhecendo a aplicação de multa 2%, já aplicada nos 

extratos, juros de 1% ao mês e correção monetária segundo índices 

oficiais (INPC). Tangará da Serra/MT, 09/11/2018. DESPACHO: Vistos em 

correição, Compulsando aos autos, verifica-se que foram esgotadas as 

diligências para tentativa de localização da requerida (fls. 36, 41, 46, 60, 

82, 87, 91/92), sendo, inclusive, utilizado os sistemas conveniados 

perante o Tribunal de Justiça para localização de endereço da parte (fls. 

51/54 e 71/75). Dessa forma, nos termos do artigo 256 do Código de 

Processo Civil, defiro a citação por edital da requerida Comercial de 

Combustíveis Sepotuba Ltda. ME, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em 

vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 

artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a publicação do edital 

de citação, por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Decorridos 

os prazos de presunção de conhecimento da citação, fica desde logo 

nomeado curador daquela a Defensoria Pública do Estado do Mato 

Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, para apresentação das defesas. Às providências. Tangará da Serra 
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- MT, 5 de dezembro de 2018. Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171107 Nr: 12832-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELI MARASCA, JOACIR MARASCA, 

ELIANE MARIA LORENZETTI MARASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Cuiabá-MT, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218437 Nr: 8688-41.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO NOVO TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência preliminar dia 5 de dezembro de 2018, às 14:00 horas-MT

Autos nº: 218437

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, o autor 

acompanhado de seus patronos e o requerido acompanhado do 

representante da Defensoria Publica.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência restou frustrada a tentativa de 

conciliação ante a ausência dos requeridos. Após colheu-se depoimento 

das partes . Prejudicado a oitiva Provimento 71/2008 da Corregedoria 

Geral da Justiça. Por fim a parte requerida apresentou proposta para 

composição valida pelo prazo de 30 dias, consistente no refinanciamento 

do saldo devedor em 168 parcelas de R$ 360,00, corrigidas anualmente 

pelo IGPM. Apresentou ainda proposta subsidiária, consistente no 

pagamento pelo autor de R$ 50.000,00 pelos valores pagos e benfeitorias, 

com a subsequente rescisão do contrato e desocupação do imóvel no 

prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel.

As partes pugnaram pela apresentação de memoriais escritos no prazo 

sucessivo de 15 dias, iniciando-se o prazo da resposta. A parte autora 

pugnou pela juntada de substabelecimento e procuração o que foi 

deferido, dentro do prazo de apresentação de memoriais.

Vistos,

Apresentados os memoriais pela parte autora ou certificado o decurso do 

prazo abra-se vista a Defensoria Publica para apresentar seus memoriais. 

Após conclusos para prolação de sentença. NADA MAIS, encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam, sob o ditado do MM. 

Juiz.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Autores:

Advogado:

Requerido:

Representante da Defensoria Publica

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217286 Nr: 7791-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL NUNES VESPUCIO, ISABELA 

COLLETES TRICCA VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação monitória, o exequente em fl. 121 requer diligência para 

localização do endereço do executado via Infojud Renajud, Bacenjud e 

Siel. Contudo, considerando que o Sistema Infoseg abrange as 

informações de endereços junto à Receita Federal, surtindo o mesmo 

resultado, entendo pertinente as buscas junto a este sistema para 

tentativa de localização do endereço atualizado da parte executada.

Outrossim, compulsando detidamente aos autos, verifica-se as várias 

tentativas frustradas de localização do executado, razão pela qual 

diligencie-se junto aos demais sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça, na tentativa de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação do executado, com as advertências 

legais.

Frustrada igualmente, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285171 Nr: 13210-43.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINI C.S. E REP. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESPUCIO & CIA LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança movida por Domini Comércio Serviços e 

Representações de Produtos Agropecuários Ltda. em face de Vespúcio & 

Cia Ltda. ME.

Recebida a inicial, designou-se audiência de conciliação para o dia 

14/11/2018 às 13h:30min (fl.24), a qual restou infrutífera, ante o não 

comparecimento da parte requerida (fl.32), visto que citada em data 

posterior a audiência (fl. 35).

Desse modo, designo nova data de realização da audiência de conciliação 

para o dia 30 de janeiro de 2019 às 14h30min (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, permanecendo as demais determinações de fls. 24.

Intime-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285194 Nr: 13237-26.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR RIBEIRO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA, LG ELETRONICS DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FERNANDO 

ROSENTHAL - OAB:146.730

 Vistos em correição.

Com fulcro no princípio da cooperação, faculto as partes a especificação 

e justificação das provas que pretendem produzir, bem como a indicação 

dos pontos controvertidos a serem fixados pelo Juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Às providências

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141332 Nr: 651-64.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LIRA LOPES, ALEXSSANDRA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Compulsando aos autos, verifica-se que foram esgotadas todas as 

diligências para tentativa de localização do requerido (fls. 155, 171-182 e 

184-185), conforme certificado em fl. 186, sendo, inclusive, utilizados os 

sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça.

Dessa forma, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil defiro 

a citação por edital de ADRIANO LIRA LOPES e ALEXSSANDRA 

FERREIRA, pelo prazo de 20 dias.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe).

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação e de 

apresentação da resposta ou pagamento sem providência pelas 

demandadas, fica desde logo nomeado curador daquela a Defensoria 

Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, para apresentação das defesas.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288306 Nr: 15755-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 [...]Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução opostos 

por Rosangela Aparecida de Assis, por intermédio da Defensoria Pública, 

em desfavor de Diego Fernando de Oliveira Medeiros.Como consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC.Condeno a ré/embargante ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, os quais se encontram suspensos em 

razão da gratuidade deferida nos presentes embargos (fl. 7).Transitada 

em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se este feito com 

o prosseguimento da execução em apenso.Translade-se cópia dessa 

decisão aos autos de cód. 206074.Publique-se, registre-se, intimem-se e 

se cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228352 Nr: 17003-58.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODESCHINI CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - 

OAB:314946/SP, ANA CAROLINA LEAO OSORIO - OAB:41800, FELIPE 

NOBREGA ROCHA - OAB:286551/SP, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA 

- OAB:36082/DF, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749B, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de fl. 80.

Oficie-se ao CRI da Comarca de Várzea Grande/MT (1º Ofício), para que 

proceda a averbação às margens da matrícula nº 30.506, do presente 

feito e do acordo entabulado entre as partes às fls. 75/76.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, arquivem-se o presente 

feito com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 294292 Nr: 20406-64.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUETOSHI MATSUMURA, JOSIMEIRE 

RODRIGUES DA SILVA MATSUMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de rescisão de contrato c/c cobrança de multa em que 

USIMAT Destilaria de Alcool Ltda. move em face de Suetoshi Matsumura e 

Josimeire Rodrigues da Silva Matsumura, visando à resolução do 

instrumento particular de contrato de compra e venda de madeira para 

lenha e outras avenças.

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nos pedidos declaratórios o valor da causa deve corresponder ao 

proveito econômico que a parte requerente almeja, caso tenha o seu 

pedido julgado procedente, ou seja, o valor do contrato em que se 

pretende a rescisão.

 Ademais, conforme §3º do artigo 292 do Código de Processo Civil, “[...] o 

valor da causa corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor” 

[...], devendo o mesmo adequá-lo e recolher as respectivas custas 

faltantes.

No caso dos autos o autor visa à rescisão do contrato de compra e venda 

no valor total de R$810.910,00. Assim deve o autor emendar a inicial para 

adequar o valor da causa à integralidade do contrato e não somente a 

multa pelo inadimplemento.

Outrossim, deve o requerente realizar o pagamento das custas relativas 

ao FUNAJURIS, conforme Provimento 41/2013-CGJ, emitida no site 

www.tjmt.jus.br, em guia própria, bem como custas referentes aos 

emolumentos da distribuição e contadoria nos termos do Provimento n. 

08/2002/CM, no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) a ser depositada na própria conta do contador judicial.

Posto isto, concedo aos procuradores da requerente o prazo de 15 

(quinze) dias, para suprir as faltas apontadas acima, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259316 Nr: 24280-91.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPSDS, TLSA, ANA ALVES DE SOUZA, JACI JOSE DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, SERRATUR 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA, VIAÇÃO JUINA 

LTDA-EPP, RECEPTUR, INVESTPREV SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CARDOZO DALTO - 

OAB:23408O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGUES CHAVES - 

OAB:OAB/RS 55.925, CECILIANA M.FANTINATO VIEIRA - OAB:8.464 

OAB/MT, EDUARDO GOMES SILVA FILHO - OAB:12036, ERICK 

VINICIUS CORREA DA COSTA - OAB:24577/O, FERNANDO CEZAR 

SANTOS REIS - OAB:22096/O, MANOEL CAMPOS NETO - OAB:, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:OAB/MT 11.623-A

 Vistos em correição.

Com fulcro no princípio da cooperação, faculto as partes a especificação 

e justificação das provas que pretendem produzir, bem como a indicação 
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dos pontos controvertidos a serem fixados pelo Juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, colha-se parecer do membro ministerial e encaminhe os autos 

conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da lide.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249818 Nr: 16433-38.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROMILDA NEPOMUCENO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM- TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMP. EXP LTDA- UNEPXIMIL SOFTWAER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA APARECIDA FLORES - 

OAB:3111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pela requerente, para o fim de:DECLARAR a rescisão do 

contrato de microfranquia individual firmado entre as partes, o qual se 

encontra colacionado aos autos às fls. 25V/32;CONDENAR a empresa 

requerida à restituição da quantia de R$15.550,00 (quinze mil quinhentos e 

cinquenta reais) à requerente, referente aos Planos de Microfranquia-3 n° 

804331, 804334, 804336 e 804338 no valor de R$3.650,00 (três mil 

seiscentos e cinquenta reais) cada e ao Plano de Microfranquia-1 n° 

804348 no valor de R$950,00 (novecentos e c inquenta 

reais).DETERMINAR que a atualização do débito seja realizada pelo INPC 

desde o desembolso, acrescido de juros desde a citação, observando-se 

contudo para a satisfação de tal pretensão a eventual apuração de saldo 

nos autos Ação Civil Pública nº 0018517-10.2013.4.01.3500/GO que visa a 

restituição de valores de forma equânime para todos que assim como 

autor deixaram de receber a devida contraprestação da empresa 

requerida.CONDENAR a empresa requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, considerando que a parte requerente 

decaiu em parte mínima.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Preclusas 

as vias impugnativas, arquive-se, com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 146319 Nr: 6046-37.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA RIVALTA E SILVA, LUIZ VERNER KLEIN, 

FREDERICO CARLOS HERKLOTZ, LORINETE DOS REIS CAPISTRANO, 

JOSÉ ALVES CAPISTRANO, CIRLEI CORADI KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, BANCO DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tallytta de Oliveira Seifert - 

OAB:OAB/MT 18.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LEITE DOS 

SANTOS - OAB:14037-E OAB MT, EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735/MT, 

JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9.847-MT, JOÃO ROBERTO 

ZILIANI - OAB:644/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação revisional de contrato ajuizada por Maria Regina Rivalta 

e Silva e outros em face de ADM do Brasil Ltda. e Banco do Brasil S/A, 

todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 1165/1168, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 313, inciso II, do Código de 

Processo Civil, suspendam-se os autos até 30/08/2020, nos moldes do 

acordo.

Honorários advocatícios e custas como acordado, consoante itens IV e XIII 

do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105460 Nr: 4217-60.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4735/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9.847-MT, 

JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos em correição.

 Cuida-se de ação revisional de contrato ajuizada por Saul Francisco de 

Souza e Silva em face de ADM do Brasil Ltda. e Banco do Brasil S/A 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 915/918, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 313, inciso II, do Código de 

Processo Civil, suspendam-se os autos até 30/08/2020, nos moldes do 

acordo.

Honorários advocatícios e custas como acordado, consoante itens IV e XIII 

do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 50920 Nr: 1182-63.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIMAR TORRES SILVA, CLAUDIA F. A SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 Vistos em correição.

Defiro a suspensão pleiteada pelo exequente.

Intime-se o exequente para que apresente os valores para liquidação bem 

como dos termos para a prorrogação nos termos da Lei 13/340/2016, 

devendo comprovar ainda a notificação dos executados da proposta de 

liquidação ou prorrogação do débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, intimando-se o exequente 

para proceder com o atendimento integral das determinações de fl. 295, 

notadamente a atualização do débito nos termos do despacho de fl. 282.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 291995 Nr: 18620-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DE ALMEIDA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:16917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, cumpra-se a integralidade das determinações de fl. 36, com a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor.

Outrossim, oficie-se a Caixa Econômica Federal para que encaminhe o 

anexo do Ofício n.º 912/2018/AGTangaradaSerra (fl. 45), que se refere ao 

extrato do PIS vinculado a Orlando do Nascimento Junior CPF 

770.110.908-00, no prazo de 15 (quinze) dias.

Posteriormente, promova vista dos autos ao Ministério Público e retornem 

os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140806 Nr: 110-31.2012.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065 a, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

MT

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por José Fábio 

Pantolfi Ferrarini em face de M.A. Comércio e Serviços Ltda. e Banco do 

Brasil S/A, objetivando o recebimento de valores fixados na sentença de 

fls. 130/133 a título de honorários sucumbenciais.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 239).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122924 Nr: 2016-27.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BERNSTEIN, NILSON AGENOR 

HEYLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393, CRISTIANO DOS SANTOS MOURA - OAB:OAB/MT 

18233/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido para inserção de restrição de circulação do bem, 

procedendo desde já a alteração junto ao Sistema Renajud conforme 

extrato anexo.

Retifique-se a expedição da missiva para o cumprimento da penhora 

remoção e avaliação do bem e em seguida, intime-se o exequente para 

retirada da precatória, no prazo legal.

Após, aguarde-se o cumprimento do ato deprecado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 296522 Nr: 22213-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DOMICIANO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [... ]Ademais, em que pese tenha declarado ser hipossuficiente, tenho que 

a adesão/ativação de quatro contas da denominada pirâmide pelo autor, 

no montante atualizado de R$ 32.429,22, fornece indícios de que possui 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu 

sustento e/ou da família.Outrossim, não foi juntado cópia do(s) 

comprovante(s) de pagamento(s) da(s) conta(s) indicada(s) pela parte 

autor, sendo certo que somente a indicação de que aderiu/ativou uma ou 

diversas contas da denominada pirâmide, por si só, não comprova a 

relação contratual com a requerida.Assim, deverá a parte autora 

apresentar nos autos documento idôneo (exemplo: boleto bancário pago, 

e-mail enviado à empresa juntamente com o comprovante de pagamento, 

extrato de conta bancária para os casos de pagamento via débito 

automático ou internet bank, etc.,) que comprove a efetivação do 

pagamento à empresa requerida das contas adquiridas.Isto porque, não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.Assim, intime-se 

o autor para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, que não possui 

condições e arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma da lei, em razão do pedido de gratuidade da justiça 

postulado na presente ação (CPC, artigo 99, §2º), sob pena de 

indeferimento.No mesmo prazo, deve colacionar ao presente feito, cópia 

do acordão, sentença e certidão de trânsito em julgado dos autos nº 

0800224-44.213.8.01.0001.Decorrido o prazo sem cumprimento pelo autor, 

voltem-me conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148604 Nr: 8508-64.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS LUCAS CAMPOS, GILSON 

TEIXEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos em correição.

Considerando que para a apuração das cobranças indevidas em conta 

corrente dos requerentes é necessária a juntada dos extratos das 

movimentações financeiras, oficie-se ao gerente geral da agência nº 0023 

do Banco Bradesco para que apresente nos autos os extratos da conta 

corrente nº 0150321-9, desde sua abertura (1993) até a presente data, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 414 de 1103



fixando o prazo de 30 dias para resposta.

Sem prejuízo, procedo a requisição de extratos junto ao sistema Bacenjud 

conforme protocolo em anexo.

Com a juntada dos extratos, intimem-se os requerentes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291977 Nr: 18604-31.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CELESTINO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela exposto 

na exordial, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida.Nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019 às 15h00min 

(MT), devendo os autores ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não obtida a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do artigo 

335, I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, 

e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código 

de Processo Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos 

artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor 

a manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Por fim, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288484 Nr: 15921-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR SOARES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]É o breve relato.Fundamento e Decido.Inicialmente, no que concerne o 

pedido de juntada de mídia em substituição da cópia integral da sentença e 

do acórdão, tenho que não merece guarida em razão da tramitação física 

dos processos neste Juízo, em exceção dos mandados de segurança. 

Assim, deverá o requerente emendar o pedido para juntada de cópia 

integral do título executivo, restando indeferido o pedido neste ponto.No 

que concerne o pedido de recolhimento de custas ao final, em que pese 

às argumentações tecidas pelo autor, os documentos colacionados aos 

autos fornecem fortes indícios de que possui condições de arcar com as 

custas do processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família, 

não se justificando a postergação do pagamento das taxas 

processuais.Isto porque os documentos colacionados aos autos pelo 

autor em nada comprovam sua condição de hipossuficiente e o valor dado 

a causa não tornam os valores das custas excessivos ao ponto de 

impossibilitar o autor de recolhimento já nesta fase preliminar.No entanto, 

para evitar comprometimento da renda do autor, em razão do permissivo 

legal, concedo ao requerente o parcelamento das custas processuais em 

até três parcelas iguais e sucessivas, nos termos do §6º do artigo 98 do 

Código de Processo Civil.Posto isso, determino o recolhimento da primeira 

parcela das custas e despesas processuais bem como dos emolumentos 

de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias. As demais devem ser pagas 

mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de revogação do 

benefício.Deverá ainda, no mesmo prazo do recolhimento da primeira 

parcela das custas, emendar a inicial para juntada dos documentos 

faltantes, nos termos deste despacho, sob pena de 

indeferimento.Recolhida a primeira parcela e emendado o pedido, retornem 

os autos conclusos para deliberação. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297043 Nr: 22535-42.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO A. BETTIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:PR/44.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, o requerente atribuiu à causa o valor de 

R$132.861,89, contudo, recolheu as taxas e custas judiciais considerando 

como valor da causa a importância de R$13.286,89.

Assim, intime-se o requerente para proceder ao recolhimento da 

complementação das custas e taxas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 296904 Nr: 22438-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIDIANE SOUZA VALADARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL ASSUNÇÃO OLMEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:4313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUREN JULIE LIRIA 

FERNANDES TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO 

BRASIL FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 Vistos,

Cuida-se de embargos à execução proposto por Elidiane Souza Valadares 

em face dos autos de execução de título extrajudicial n.º 

8350-96.2018.811.0055 – Código n.º 279147 ajuizada por Abel Assunção 

Olmedo, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Sustenta a embargante se este Juízo incompetente, ante a existência de 

cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes e a 

localização do imóvel disposto no título executivo que instrui os autos em 

apenso.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, concedo a parte embargante benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Recebo os presentes embargos para processamento, sem efeito 

suspensivo, consoante o artigo 919 do Código de Processo Civil.

Nos termos do §2º do artigo 64 do Código de Processo Civil, intime-se o 

embargado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, vindo-me os 

autos conclusos posteriormente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295909 Nr: 21782-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR NUNES LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua 
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titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil.O(s) executado(s) deverá(ão) 

ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 do Código 

de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição 

dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar 

na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além 

de outras penalidades previstas em lei.O exequente, por sua vez, deverá 

ter ciência de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 240, §1º, do 

Código de Processo Civil.Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde 

logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à 

Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros 

processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. Por fim, 

registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 

828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297101 Nr: 22570-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIANE SOUZA VALADARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL ASSUNÇÃO OLMEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:4313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUREN JULIE LIRIA 

FERNANDES TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO 

BRASIL FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 Vistos,

Cuida-se de exceção de incompetência proposta por Elidiane Souza 

Valadares, distribuído em dependência aos autos de execução de título 

extrajudicial n.º 8350-96.2018.811.0055 – Código n.º 279147 ajuizada por 

Abel Assunção Olmedo, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Consoante à legislação processual civil atual, a incompetência, absoluta 

ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação (artigo 

64, CPC).

Assim, patente à ausência dos pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito 

da causa, com fulcro no artigo 485, inciso IV c/c 3º, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade que defiro 

neste ato.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224123 Nr: 13438-86.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES SALVADOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA), POSITIVO 

INFORMÁTICA S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BOLIS - 

OAB:17819/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, FELIPE HASSON - OAB:42.682/PR, GABRIELA 

MASCARENHAS FIUZA - OAB:OAB/MG 126.906, JOSÉ CUSTÓDIO 

PIRES RAMOS NETO - OAB:OAB/MG 150.225

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que houve o pagamento voluntário da 

condenação pela parte requerida, conforme comprovante de pagamento 

às fls. 191.

Instada, a requerente apresentou manifestação favorável, pugnando pelo 

levantamento dos valores e arquivamento dos autos (fl. 206).

Desse modo, ante a concordância do autor, proceda-se o levantamento de 

alvará em favor do autor, atentando-se aos dados bancários fornecidos à 

fl. 206 e os poderes outorgados na procuração.

Após, inexistindo outros pedidos das partes, determino o arquivamento 

dos autos com as anotações e cautelas legais.

Do contrário, retornem conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se e se intime, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297259 Nr: 22698-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VIEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A, ANGELA 

RIBEIRO DE CARVALHO, FERNANDO CESAR OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231 do Código de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282828 Nr: 11348-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RDS, DILMA JACINTO DE SOUZA, CAMILA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos 

requerentes, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

e, assim, defiro a expedição do ALVARÁ JUDICIAL para levantamento da 

importância depositada junto a GMAC Administradora de Consórcios Ltda - 

Chevrolet no valor de R$ 8.621,57 e suas respectivas correções, em 

nome de Erondino de Souza, falecido em 25/04/2015, em favor da 

requerente Dilma Jacinto de Souza e outros.Custas pela autora, as quais 

suspensas em razão da gratuidade deferida à fl. 32.Expeça-se o 

necessário.Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se, com 

baixa na distribuição, mediante cautelas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278461 Nr: 7763-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PAIVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Inicialmente, analisando detidamente aos autos, verifica-se que a petição 

de fls. 134/145 (contestação e reconvenção) se encontra apócrifa, 

portanto, inapta a gerar qualquer efeito jurídico, razão pela qual determino 

a intimação de sua subscritora para que, querendo, regularize a alusiva 

peça processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.

Regularizada a pendência apontada, em igual prazo poderá a parte se 

manifestar quanto à contestação à reconvenção apresentada.

Com fulcro no princípio da cooperação, intimem-se as partes para que 

especifiquem e justifiquem as provas que pretendem produzir e, querendo, 

indiquem os pontos controvertidos da demanda a serem fixadas pelo 

Juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248377 Nr: 15335-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A, ARCA FOMENTO 

AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LINDOLFO PIO DE CARVALHO 

DIAS, ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO 

DIAS, GABRIEL CARVALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - 

OAB:389.737/SP, RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 Vistos,

Considerando-se que a execução se encontra plenamente garantida por 

depósitos realizados pelo executado e que o a impugnação do exequente 

quanto ao pedido de liberação das demais constrições parte da premissa 

equivocada de que com eventual acolhimento da pretensão recursal do 

executado em substituir as constrições existentes por fiança bancária 

implicaria na automática liberação dos valores depositados sem que o 

executado apresentasse nova carta de fiança idônea inviável o 

acolhimento de sua pretensão de que para além da penhora de valores 

depositados sejam mantidas fiança bancária e antoções premonitórias nas 

matriculas dos imóveis e outras constrições e anotações em defavor do 

exequente.

Assim, certificado o decurso do prazo recursal quanto a presente decisão 

sem a interposição de recurso ao qual tenha sido atribuído efeito 

suspensivo, proceda-se a liberação da fiança bancária, bem como 

oficie-se ao respectivo registro de imóveis para levantamento das 

anotações premonitórias existentes em relação ao débito objeto desta 

execução e que se encontra plenamento garantido por depósito judicial, 

visando assim obstar a manutenção do excesso de garantia/penhora ora 

constatado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284200 Nr: 12426-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MARCELO NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 109/110.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252085 Nr: 18451-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA PFITSCHER, MOACIR MIGUEL PFITSCHER, JADIR 

AGNALDO PFITSCHER, ELIZETE ROSANGELA PFITSCHER STEFFEN, 

MARTA CLECI CHRISTOFOLI, CLENICE ANA PFITSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE O PERITO NOMEADO 

NOS AUTOS DESIGNOU O DIA 04/02/2019, AS 14:30 HORAS, LOCAL RUA 

GENERAL ODORICO QUADROS, NÄ 37, JARDIM DOS ESTADOS, CAMPO 

GRANDE-MS, SENDO QUE O MESMO INFORMOU EM SUA MANIFESTAÇÃO 

AS FLS.298/299 , QUE A DATA DESIGNADA DESTINA-SE 

EXCLUSIVAMENTE AO ATO NORMATIVO DE INSTALAÇAO DA PERICIA, 

NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE CONMPARECIMENTO DAS PARTES DO 

LOCAL, HORARIO E DATA DESIGNADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183122 Nr: 1152-13.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA, Oesle 

Rodrigues, EDINEY RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Intimação do autor para manifestar caerca da certidão do oficial de justiça 

que a importância depositada para o cumprimento do presente mandado é 

insuficiente, haja vista que para o cumprimento do mandado de avaliação 

seja complementado o valor depositado, uma vez que o imóvel objeto 

deste r. mandado sob matricula 25.404, situa-se em área rural distante 

deste Município e Comarca, e ainda possui grande extensão territorial, 

totalizando 499,00 has. Por isso, diante da complexidade, faz-se 

necessário análise pormenorizada da área, inspeções, vistorias, 
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identificação das linhas demarcatórias e marcos geodésicos, além de 

várias outras diligências a serem realizadas com auxiliar para acompanhar 

as aferições das medidas, confeccionar imagens fotográficas, a fim de 

auxiliar a pesquisa de preço junto a empresas privadas, corretores e 

imobiliárias. Destaco a importância da diligencia ser imperiosamente 

seguida, mormente, porque este Oficial de Justiça obteve informações de 

que a área a ser avaliada é caracterizada por conflitos de terras. Diante 

das informações acima, REQUER de Vossa Excelência, a INTIMAÇÃO DA 

PARTE CREDORA, para que recolha à titulo de complementação de 

diligencias/condução, o valor de 3.850,00 (três mil oitocentos e cinqüenta 

reais), que deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no 

Linck- http://arrecadação.tjmt.jus.br/#/diligencia/complementação, para dar 

continuidade ao mandado de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277540 Nr: 7019-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SCHLEMMER RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. 

Mandado expedido pelo MM Juiz de Direito da Quinta Vara Cível e extraído 

dos autos acima identificado, dirigi-me a Rua 04-A nº 682-S, jardim Rio 

Preto e ali sendo o veículo objeto da apreensão não fora localizado. 

Seguindo com minhas diligências dirigi-me novamente por 04 vezes em 

dias e horários diferentes ao referido endereço e novamente o veículo 

objeto da apreensão não fora localizado. Seguindo com nossas diligencias 

efetuamos buscas nos estacionamento de Shopping, Super mercados, 

bancos, contudo sem obter sucesso nas buscas. A seguir diante das 

informações prestadas acima NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A 

APREENSÃO do veículo descrito no r. mandado, em virtude de não 

encontrá-lo. Por fim, esclareço que o valor de R$ 36,74 destinados ao 

custeio das despesas de diligência não foram suficientes para custear a 

totalidade das despesas e solicito da parte autora que providencie o 

pagamento da importância de R$ 367,40 (Trezentos e sessenta e sete 

reais e quarenta centavos) a titulo de complemento das despesas de 

condução referente a 10 diligências locais complementares realizadas 

nesta cidade para efetuar buscas ao veículo objeto desta ação, a qual 

deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao em nome 

do oficial de justiça Mauricio Greco Sorroche, e o recibo juntado aos 

autos. Devolvemos o r. mandado na central de mandados. O referido é 

verdade e damos fé. Tangara da Serra -MT, 26/11/2.018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264141 Nr: 27787-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MORGANA BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA 

PARTE REQUERIDA AS FLS. 900/936, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55573 Nr: 5107-67.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SANCHES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222/GO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto à certidão do oficial de justiça, 

bem como a correspondência devolvilda de folhas 315: Certifico que no 

cumprimento do Mandado de Intimação, expedido pelo Juízo de Direito da 

Quinta Vara Cível, em quatro endereços que constam no mandado, após 

as formalidades legais e de estilo, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER a 

Intimação da Parte Requerida em virtude de não encontrá-los e ter sido 

depositado duas diligência quando figuram no mandado quatro pessoas a 

serem intimadas com sete endereços e pelos motivos a seguir elencados: 

Magna Katia Silva Sanches, o logradouro está disponibilizado para locação 

e na empresa ao lado não obtive quaisquer informações sobre a pessoa 

e/ou seu paradeiro. Certifico que no momento em que eu estava na Rua 

Antonio Hotolani a Srª Luciane Sanches Waloszek fez contato com a Sr.ª 

Magna, oportunidade que por telefone autorizou a Sr.ª Luciane receber a 

Intimação e cópias em seu nome, conforme ciente. Informo que a Sr.ª 

Luciane não me passou o endereço da Sr.ª Magna, cumprindo orientação 

da Sr.ª Magna Kátia Silva Sanches.Sonia Maria Sanches Waloszek, não 

reside no endereço e com sua filha Sr.ª Luciane Sanches a informação foi 

a de que reside em uma fazenda a 50 km da cidade, porém não me 

informou o local exato, porém recebeu a intimação e as cópias do 

mandado sendo devidamente autorizada pela Sr.ª Magna Katia Silva 

Sanches.Maria Olga da Silva Sanches, no endereço, com a Sr.ª Elma Maria 

a informação foi o total desconhecimento da pessoa e/ou seu paradeiro. 

Paulo da Silva Sanches, insuficiência de endereço, vez que existem dois 

logradouros, porém não informa o setor. Nestes termos, devolvo o 

mandado na central para fins de direito e aguardando novas 

determinações, assinalando que foi efetuado o depósito de duas 

diligências e no mandado constam sete endereços e essa oficial realizou 

quatro. Dou fé. Tangará da Serra, 27 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1487 Nr: 209-94.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇAO ACOSTADA AS FLS. 718/731,NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55573 Nr: 5107-67.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SANCHES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222/GO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para manifestar, sobre o teor da petição de folhas 

311/314, no prazo legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247236 Nr: 14559-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON RICARDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Weberson Ricardo Santana Filiação: João Damaceno 

Santana e Marcia Helena Ricardo Rocha, data de nascimento: 12/11/1992, 

brasileiro(a), natural de Barra do bugres-MT, convivente, funileiro, 

Endereço: Rua 34, S/e C/ Rua1 , Ao Lado da Móveis Planejados União, 

Bairro: Vila Horizonte, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 16.04.17, o denunciado transportava consigo com o 

fito de vender ou expor a venda, substancia analoga a cocaina, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal.

Decisão/Despacho:Vistos, Nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 

11.343/2006, notifique-se o denunciado para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10(dez) dias, podendo arguir preliminares, invocar 

todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), 

arrolar testemunhas. O oficial de justiça deverá indagar ao processado se 

o mesmo possui advogado (indicando os dados do profissional) ou 

condições para constituir, certificando a resposta. Caso o processado 

não tenha como contratar advogado, desde já, nomeio a defensoria 

pública para sua defesa, a quem os autos deverão ser encaminhados. Às 

providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256286 Nr: 21674-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlan Paulo Casa Nova, ELAINE RAMOS CASA 

NOVA, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 Vistos,

 Em consonância com os preceitos processuais da Lei 11.343/2006 e, 

entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 31/01/2019, às 16h 45mim.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e intimação 

dos acusados.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 127233 Nr: 6182-05.2010.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Posto isso, respeitando entendimentos contrários e constatando a 

presença da materialidade do crime de homicídio e de indícios de autoria e, 

ainda, não verificando improcedência manifesta com relação às 

qualificadoras, PRONUNCIO O ACUSADO PAULO SERGIO ROMÃO, COMO 

INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2º, I (MOTIVO TORPE, 

consistente em uma discussão entre o acusado e a vítima em razão de 

drogas) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, 

consistente na surpresa do ataque e no fato da vítima ter sido impedida de 

fugir por ter sido segurada pela jaqueta), AMBOS DO CÓDIGO 

PENAL.Considerando que este juízo é o competente para a realização da 

sessão de julgamento, PRECLUSA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, desde já, 

nos termos do art. 422 do CPP, determino a intimação das partes para, em 

cinco dias, apresentar rol das testemunhas que irão depor em plenário, até 

máximo de cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296422 Nr: 22127-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Certifico que encaminho estes autos com o fim de intimar a defesa do 

reeducando para se manifestar, no prazo legal, acerca do cálculo de pena 

acostado às fls. 51.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103309 Nr: 2135-56.2008.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF, VMDS, LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Vagner Mauricio de Sousa Filiação: Geraldo Mauricio de 

Sousa e Maria de Lourdes de Sousa, data de nascimento: 21/03/1976, 

brasileiro(a), natural de Centralina-MG, solteiro(a), servente em 

condominios, Endereço: Rua da Saudade, 68, Bairro: Carumbe, Cidade: 

Cuiaba-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Os denunciados juntamente com as entao adolescentes 

.... Associaram-se, de forma estável e permanente para o cometimento de 

vários roubos de caminhonetes neste estado, Consta ainda a execução 

de roubo circunstanciado e homicidio qualificado, além de estelionatos

Decisão/Despacho:Vistos, Vista ao MPE para manifestação com relação à 

certidão de óbito de fl. 553. Após, venham os autos conclusos, ocasião 

em que os pedidos pendentes serão analisados. Às providências, com 

urgência (meta 02).

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273291 Nr: 3655-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TALISMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPPE CANAVARROS 

CALDART - OAB:23252

 Certifico que encaminho estes para intimação da defesa do reeducando, 

via DJE, para se manifestar acerca do cálculo de pena encartado às fls. 

291.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 419 de 1103



2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 291829 Nr: 18491-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRO DAS CHAGAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 Autos nº: 18491-77.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 291829.

 Vistos etc.

1) Atenta aos autos, considerando que o réu constituiu advogado de sua 

confiança, conforme se constata às fls. 52, INTIME-SE o nobre causídico 

para que, no prazo legal, apresente resposta em favor do réu, ou, ratifique 

a defesa apresentada pela Defensoria Pública às fls. 49.

2) Decorrendo in albis o prazo sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, sendo que, após, INTIME-SE o réu para constituir novo 

patrono no prazo de dez (10) dias, ou, em caso de hipossuficiência, 

externar perante o Oficial de Justiça, o desejo de ser assistido pela 

Defensoria Pública.

3) Se for o caso de ser assistido pela DPE, considerando a apresentação 

de resposta às fls. 49, CONCLUSOS para deliberação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 03 de dezembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 295828 Nr: 21714-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.TABAPORA-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON PAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15814-A

 Autos nº: 21714-38.2018.811.0055

Código Apolo nº: 295828.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 25 de janeiro de 2019, às 14h30min, para oitiva da 

testemunha Douglas Wellington Silva de Oliveira, que deverá ser INTIMADA 

a comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 23 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 158734 Nr: 7329-61.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, JOSE 

MARTINHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, PABLO AILTON DA 

SILVA - OAB:17070-B

 Autos nº: 7329-61.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 158734.

 Vistos etc.

1) Atenta aos autos, considerando o teor do pleito acostado às fls. 

321/321 verso, DEFIRO-O conforme requerido, motivo pelo qual, CONCEDO 

o prazo de cinco (05) dias à Defesa para tentativa de localização do réu, 

bem como, das testemunhas defensivas, sob pena de desistência tácita.

2) Empós, CONCLUSOS para deliberação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 04 de dezembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 48353 Nr: 2973-04.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIZ MORBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 Autos nº: 2973-04.2005.811.0055.

Código Apolo nº: 48353.

 Vistos etc.

1) RECEBO o recurso interposto às fls. 252, nos termos do art. 593, inc. I 

c/c art. 600, ambos do CPP.

 2) Nesta senda, considerando que o réu Emerson Luiz Morbach constituiu 

advogado particular, conforme se constata às fls. 259/260, INTIME-SE a 

defesa técnica para oferecimento das razões, no prazo de oito (08) dias 

e, aportando aos autos, no mesmo prazo, ABRA-SE VISTA à parte 

apelada para contrarrazoar.

3) Após, REMETAM-SE os autos à superior instância, na forma do artigo 

601 do Código de Processo Penal.

3.1) Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 

da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 04 de dezembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 275752 Nr: 5528-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Autos nº: 5528-37.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 275752.

Vistos etc.

 Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo 

ofensor Rodrigo Ferreira da Silva, por intermédio da Advogado constituído, 

às fls. 56/58, argumentando a ausência dos imperiosos requisitos que dão 

amparo à constrição de sua liberdade.

Conforme consta dos autos, foram deferidas medidas protetivas à vítima 

Keila Ozana Pereira da Silva em face de agressões psíquicas perpetradas 

pelo requerente.

Ocorre que nos dias 02 e 08 de maio de 2018, a vítima compareceu à 

Delegacia Especializada, noticiando descumprimentos por parte do 

ofensor, acostando documentos para corroborar o feito (fls. 20/22, 

41/44), acostando ainda, declarações de testemunha (termo de 

declarações de fls. 30/31).

Nesta senda, pugnou o Ministério Público pela decretação da prisão 

preventiva do ofensor (fls. 60/62), sendo esta decretada por este Juízo no 

dia 06 de junho de 2018, com espeque no art. 313, III do CPP. (fls. 45/49).

Transcorreu-se certo prazo sem que o mandado de prisão expedido fosse 

devidamente cumprido, sobrevindo nos autos pleito de revogação da 
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prisão outrora decretada. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

opinou de forma contrária ao deferimento do pedido, argumentando que a 

custódia do réu é imprescindível para garantir a ordem pública e a 

execução das medidas protetivas de urgência.

 Considerando o lapso temporal transcorrido, este Juízo ordenou a 

intimação da vítima, para informar se ofensor persiste descumprindo as 

medidas, bem como, quanto ao seu interesse na manutenção das 

mesmas.

 Devidamente intimada informou a ofendida que o réu não a incomoda 

mais, entretanto, manifestou seu desejo na manutenção das medidas de 

proteção vigentes (certidão de fls. 66).

Vieram os autos conclusos.

 DECIDO.

 Dispõe o artigo 5º, inciso, da Constituição Federal que:

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Desse modo, analisando detidamente os elementos contidos nos autos, 

entendo que a prisão preventiva outrora decretada em face do requerente 

deve ser revogada. Vejamos:

Inicialmente, acerca da possibilidade de revogação da medida constritiva 

de liberdade, insta consignar o que preconiza o artigo 316 do CPP:

“O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, 

verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

 A prisão preventiva é regulada pelos artigos 312 e 313, ambos do CPP, 

onde se expõe os pressupostos a serem observados para que a restrição 

da liberdade do agente seja decretada.

Desse modo, vale ressaltar o que preconizam os dispositivos 

supracitados:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em 

caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força 

de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

 Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação 

da prisão preventiva:

 I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos;

 II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença 

transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 

do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

 III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando 

houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não 

fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser 

colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra 

hipótese recomendar a manutenção da medida.

 Compulsando com acuidade o presente feito, constato que a prisão 

preventiva do requerente foi decretada, com a finalidade precípua de 

garantir o integral cumprimento das medidas deferidas à ofendida Keila 

Ozana Pereira da Silva, ante a suposta configuração do delito insculpido 

no art. 24-A da lei nº 11.340/06 (em apuração na ação penal de Código 

Apolo nº 285420).

Todavia, em que pese a decisão prolatada e, muito embora a existência 

nos autos de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, entendo 

que os requisitos estampados no artigo 312 não mais subsistem.

 Pois bem.

Vislumbro que foi decretada a prisão preventiva do requerente ante a 

informação de suposto descumprimento da medida protetiva por parte do 

ofensor, no entanto, o mandado de prisão não foi cumprido em tempo hábil 

(pendente de cumprimento há mais de cinco meses), momento em que, a 

vítima Keila Ozana Pereira da Silva ao ser intimada para se manifestar, 

aduziu que atualmente o ofensor não a incomoda mais, denotando, ante a 

negativa da continuidade do descumprimento, que o decreto cautelar 

outrora prolatado perdeu sua eficácia.

Nesta linha, mormente por se tratar de descumprimento de medida 

protetiva, donde o bem jurídico tutelado é a integridade da vítima, a qual se 

encontrando em iminente risco postula por auxílio estatal, este deve ser 

prestado em tempo apto para que a proteção contida na cautelar 

preventiva atinja efetivamente sua eficácia, o que no presente caso se 

desfez com o decurso do lapso temporal (o que não se confunde com o 

mérito da ação penal que apura o descumprimento das medidas, em si).

Neste passo, muito embora a gravidade do delito praticado em âmbito 

doméstico, bem como, as ações penais em andamento em seu desfavor, 

tais hipóteses não servem como respaldo para a manutenção da 

segregação cautelar, porquanto a finalidade da medida extrema não mais 

subsiste.

 Pertinente ao assunto, interessante registrar precedente do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA 

DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EXECUÇÃO 

DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. NOTÍCIA DE 

RECONCILIAÇÃO E REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS POR 

PARTE DA OFENDIDA. MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO 

MAIS SUBSISTEM. MEDIDA QUE SE MOSTRA INADEQUADA E 

DESPROPORCIONAL. Ordem concedida. (Habeas Corpus Nº 

70060292513, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 10/07/2014)”

Neste trilho, conforme aduz o Sodalício Mato-Grossense, a gravidade 

abstrata do delito não é motivo robusto para o sustento de édito 

constritivo. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA 

– ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO TARIFADA 

COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSISTÊNCIA – 

JUÍZO VALORATIVO GENÉRICO E ABSTRATO – VIOLAÇÃO AO 

DISPOSTO NO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO 

ANALISADOS CONCRETAMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA, COM CONDIÇÕES. A 

segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando 

preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no art. 312 do 

Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos 

concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime não pode 

servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar. (TJMT, HC 

184484/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016)”

Portanto, considerando a cessação do motivo que ensejou a constrição da 

liberdade do acusado, é cabível que o mesmo responda à ação penal 

correlata (Código Apolo nº 285420) em liberdade, não obstando que em 

caso de novo descumprimento seja novamente decretada sua prisão 

preventiva.

Ademais, impende salientar que a prisão preventiva, segundo a doutrina e 

jurisprudência, é medida de ultima ratio, devendo ser aplicada aos casos 

em que restarem cristalinamente comprovados os requisitos e 

pressupostos indispensáveis para o seu sustento.

Acerca do caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma reiterada, já 

decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 15 E 16, § ÚNICO, DA LEI N. 

10.826/03 E ART. 146 E 147 DO ESTATUTO REPRESSOR – REVOGAÇÃO 

DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CLAUSTRO OBRIGATÓRIO 

– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EMPÍRICOS A INDIGITAR A NECESSIDADE DA 

MEDIDA EXTREMA – PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE NÃO SE PRESUMEM – 

RECURSO DESPROVIDO. A prisão cautelar é medida excepcional e deve 

ser decretada apenas quando devidamente amparada em requisitos legais 

[art. 312 do CPP], em observância ao princípio constitucional da presunção 

de inocência ou não culpabilidade e à luz do postulado da 

proporcionalidade. (TJMT, RSE 53125/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado 

no DJE 01/08/2017)”.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO 

QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

– PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – INVIABILIDADE – ESVAZIAMENTO DOS PRESSUPOSTOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – RÉU PRIMÁRIO – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RECURSO 
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CONHECIDO E DESPROVIDO. A prisão preventiva é a ultima ratio, 

reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, diante 

das circunstâncias objetivas do caso concreto aliados aos predicados 

pessoais do agente, de modo que a gravidade do delito, por si só, não 

constitui motivação para a segregação cautelar. (TJMT, RSE 39542/2017, 

DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

24/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017)”.

Desse modo, considerando a ausência de requisitos aptos a dar sustento 

à medida constritiva de liberdade outrora decretada, entendo que, diante 

das circunstâncias argumentadas acima, a prisão preventiva do 

requerente deve ser revogada.

 Não obstante, vislumbro que no presente caso, é cabível punição cautelar 

diversa da prisão, conforme possibilita o artigo 22, da lei 11.340/06 nos 

seus parágrafos 1º e 4º:

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao 

agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas 

protetivas de urgência, entre outras:

 (...)

§ 1o As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras 

previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou 

as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao 

Ministério Público.

(...)

§ 4o Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o 

disposto no caput e nos §§ 5o e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).

 Equivalente ao dispositivo supracitado, o Novo Código de Processo Civil 

assim dispõe:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente.

 § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre 

outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de 

pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade 

nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

 Assim, considerando as circunstâncias do presente caso, e, não 

havendo elementos que sustentem decretação de Prisão Preventiva, é 

plausível que seja aplicada medida alternativa como forma de repressão, 

para assegurar o cumprimento das referidas medidas.

 Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO À 

TRANQUILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS 

MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS EM FAVOR DA SUPOSTA VÍTIMA. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS E CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM 

CONHECIDA E CONCEDIDA. I – Em que pese o artigo 313, inciso IV, do 

Código de Processo Penal, permitir a decretação da prisão preventiva nos 

crimes dolosos que envolvam violência doméstica e familiar contra a 

mulher, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, é 

imprescindível também o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 

312 do mesmo diploma legal. II – A prisão preventiva deve pautar-se na 

necessidade e na imprescindibilidade da medida, de modo que, mesmo nas 

hipóteses de descumprimento de medidas cautelares, a prisão preventiva 

somente pode ser decretada se presentes o fumus comissi delicti e o 

periculum libertatis, o que não se verifica na hipótese. III – A aplicação de 

medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal , 

bem como de medidas protetivas constantes do artigo 22 da Lei 11.343 

/06, se mostram suficientes ao presente caso. IV – Ordem CONHECIDA e 

CONCEDIDA. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF: 

HBC 20150020073437 DF 0007428-42.2015.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, 

Relator José Guilherme, Publicado no DJE : 06/04/2015 . Pág.: 111).

 Insta salientar que a imposição de medida cautelar, não obsta que em 

momento futuro, sobrevindo novo descumprimento, seja decretada a 

prisão do indiciado, caso presentes estejam os requisitos.

 Por outro lado, a Lei 13.641, de 3 de abril de 2018, que alterou a Lei Maria 

da Penha para tipificar o crime de descumprimento de medidas protetivas 

de urgência, não obsta que sejam aplicadas outras sanções, 

independente da responsabilização pelo delito em questão:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de 

urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do 

juiz que deferiu as medidas.

§2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial 

poderá conceder fiança.

§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções 

cabíveis”. (grifo nosso)

 Assim, como dispõe o § 3º do dispositivo legal supra mencionado, a 

configuração do crime não exclui outras medidas protetivas, sendo cabível 

a aplicação subsidiária de multa em caso de novo descumprimento.

Ex positis, considerando os argumentos acima despendidos, em 

dissonância ao Parquet:

1) REVOGO a prisão preventiva decretada em face de Rodrigo Ferreira da 

Silva, o que faço com arrimo no artigo 5º, inciso LXVI, da CF/88 e artigo 

316 do CPP, por esta razão, considerando que o réu encontra-se solto, 

EXPEÇA-SE o competente contramandado em seu favor.

2) APLICO, ao ofensor Rodrigo Ferreira da Silva MULTA DIÁRIA de R$ 

100,00 (cem reais), em favor da vítima, em caso de novo descumprimento 

da medida de proteção.

3) Sem prejuízo das determinações acima, ADVIRTO o ofensor Rodrigo 

Ferreira da Silva para que CUMPRA INTEGRALMENTE as medidas já 

deferidas às fls. 12/13, sob pena de que o não cumprimento integral 

destas, sem prejuízo da multa, CONFIGURE NOVO CRIME DE 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, previsto no 

art. 24-A da Lei nº 11.340/06, podendo ensejar na decretação de sua 

prisão com fulcro no artigo 313, inciso III, do CPP.

4) INTIMEM-SE ofendida e ofensor acerca da presente decisão.

 5) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do requerente.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 04 de dezembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285420 Nr: 13391-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Autos nº: 13391-44.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 285420

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2019, às 15:00 horas.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 07 verso).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 5. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 04 de dezembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 224856 Nr: 14130-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAYANA PRISCILA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SOARES RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Deste modo, REVOGO as medidas protetivas aplicadas às fls. 10/11 em 

favor de Mayana Priscila da Silva Santos contra Juliano Soares Rabelo e, 
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com espeque no art. 487, III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a presente 

ação.Considerando o teor da certidão de fls. 77, onde a vítima externou 

seu desinteresse em continuar com as medidas protetivas, CANCELO a 

audiência outrora designada às fls.75/76.CIÊNCIA ao Ministério Público e a 

Defesa do réu.Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

caute las de praxe.Publ ique-se.  Regis t re-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 04 de dezembro de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 169934 Nr: 11036-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELUCIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 Ex positis:1) DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Edelucio 

Ferreira de Souza já qualificado nos autos, tendo em mira que as 

condições do benefício da suspensão condicional do processo foram 

efetivamente cumpridas, o que faço com supedâneo no artigo 89, § 5º, da 

Lei nº 9.099/95. 2) Transitada em julgado a presente sentença de extinção 

da punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na 

distribuição e no relatório. 3) Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de 

praxe, na forma do artigo 1.453, III, da CNGC/MT. 4) Tratando-se de 

sentença extintiva da punibilidade, dispensável se faz a intimação pessoal 

do réu Edelucio Ferreira de Souza bastando a de seu defensor, a teor do 

art. 1.387 da CNGC/MT.5) Por fim, havendo objetos apreendidos nos 

autos, proceda-se na forma da CNGC/MT. 6) CIÊNCIA ao Ministério Público 

e ao Defensor constituído do réu.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 04 de 

dezembro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 169414 Nr: 10353-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DALLA ROSA BITTENCOURT, 

WEVERSON ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT

 Ex positis, em consonância com a manifestação do Parquet (fls. 

94/95):DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus Weverson Assis da 

Silva e André Dalla Rosa Bittencourt, já qualificados nos autos, em virtude 

da ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, 

inciso IV, c/c art. 110, § 1º e 109, inciso V, c/c art. 115, todos do Código 

Penal.1.Como se trata de prescrição da pretensão punitiva, cujos efeitos 

equivalem à absolvição, ficam os réus ISENTOS do pagamento das custas 

processuais e do lançamento de seus nomes no rol dos culpados.2.Após 

o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao 

Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, III, 

da CNGC/MT. 3.Transitada em julgado a presente sentença de extinção da 

punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na 

distribuição e no relatório.4.Havendo objetos apreendidos, PROCEDAM-SE 

à destinação conforme preceituam as normas da CNGC.5.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa dos réus. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 04 de dezembro de 2018.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 282950 Nr: 11504-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG, CMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 (...).Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o acusado Valdeci Guilherme, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c art. 71, 

ambos do Código Penal e a acusada Célia Mendes Ferreira, já qualificada 

nos autos, nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c 13, § 2º, alínea “a”, 

ambos do Código Penal (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 172840 Nr: 14438-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT

 Autos nº: 14438-92.2014.811.0055.

 Código Apolo nº: 172840.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Deosdete Cruz Junior, 

ofereceu denúncia em 17 de julho de 2014 contra José Marcos Teixeira, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no artigo 

129, § 1º, inciso I, c/c §§ 9º e 10, do Código Penal, com as implicações da 

Lei nº 11.340/2006.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que no dia 05 de julho de 2014, por volta 

das 12h30min, na Rua 16, 1342-S, Jardim Tapirapuã, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, o réu José Marcos Teixeira ofendeu a 

integridade corporal de sua genitora Nailda Teixeira dos Santos, 

prevalecendo-se de relações domésticas, causando-lhe as lesões 

corporais descrita no auto de exame de corpo de delito e mapa 

topográfico para localização de lesões, que resultaram em incapacidade 

por mais de 30 (trinta) dias para as ocupações habituais.

O réu foi preso em flagrante delito no dia 05/07/2014, cuja prisão foi 

convertida em preventiva (fls. 170/170 verso) e, logo após, foi revogada, 

concedendo-se a liberdade provisória a ele (fls. 191/192), tendo a ordem 

de soltura sido cumprida em 24/07/2014 (fls. 199).

A peça inicial acusatória foi recebida em 25 de julho de 2014, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 36.

O réu, citado pessoalmente (fls. 39), por meio de advogado constituído, 

apresentou resposta à acusação às fls. 40/44.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 68, 74 e 148, com as oitivas da vítima Nailda Teixeira dos Santos e das 

testemunhas Maria Vilma Teixeira, PM Ademir Zeferino da Silva e PM 

Marcelo Alexandre Amaral da Silva além do interrogatório do réu José 

Marcos Teixeira, conforme mídias de fls. 71, 77 e 150.

O Ministério Público estadual apresentou as derradeiras alegações às fls. 

152/157, pugnando pela condenação do réu como incurso nas penas dos 

artigos 129, § 1º, inciso I, c/c §§ 9º e 10, do Código Penal.

Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 159/168, pugnando pela absolvição do réu da prática do 

crime de lesões corporais grave, por falta de provas, ou, a 

desclassificação do crime de lesões corporais grave para culposa, nos 

termos do artigo 129, § 6º, do Código Penal.

 Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 É o relatório necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 07 e seguintes), boletim 

de ocorrência policial (fls. 15), laudo de exame de corpo de delito (fls. 16), 

exame de radiografia (fls. 19), bem como, pelos depoimentos prestados 

nos autos.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

O réu, quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, destacando 

apenas que pegou firme no braço da vítima e que não possuía a intenção 

de machucá-la, conforme mídia de fls. 150.

Por sua vez, a vítima Nailda Teixeira dos Santos, quando inquirida 

judicialmente, aduziu que sofreu uma fratura no antebraço, cuja fratura foi 

ocasionada quando o réu pegou e apertou o seu braço, destacando que 
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ele queria pegar o controle da televisão para escutar música e a 

declarante não aceitava que ele escutava músicas na sua casa. Relatou a 

declarante que ficou uns quarenta e cinco dias usando gesso no seu 

braço para cura da trinca (mídia de fls. 71).

A informante Maria Vilma Teixeira informou que não presenciou os fatos, 

mas, soube que o réu não agrediu a vítima, destacando apenas que a 

quebra do antebraço dela foi um acidente, pois, ele não é uma pessoa má. 

Relatou que a vítima ficou uns quarenta e cinco dias de recuperação 

(mídia de fls. 71).

Os policiais militares da ocorrência, Ademir Zeferino da Silva e Marcelo 

Alexandre Amaral da Silva, quando inquiridos da DEPOL, aduziram que:

“(...) fomos informados pela vítima, NAILDA TEIXEIRA DOS SANTOS, mãe 

do suspeito JOSE MARCOS TEIXEIRA; QUE, seu filho estando alcoolizado, 

sem que houvesse qualquer motivo veio a agredi la com empurrões e 

socos”. (fls. 08/09)

Em Juízo, os policiais militares ratificaram, integralmente, os depoimentos 

prestados na DEPOL (mídia de fls. 77).

Como se não bastasse, o exame de lesão corporal (fls. 15) e o exame de 

radiografia (fls. 19) não deixam dúvidas acerca das agressões sofridas 

pela vítima, denotando-se que o laudo pericial também foi conclusivo no 

sentido que houve incapacidade para as ocupações habituais por mais de 

trinta dias, o que, por si só, justifica-se a incidência da qualificadora e 

impossibilita a desclassificação do crime para lesão corporal leve.

Destaco, ademais, que mesmo que o réu tenha ingerido bebida alcoólica, 

os meios utilizados por ele não foram razoáveis e ocorreram de forma 

excessiva e exagerada, tanto que as lesões provocadas foram de 

natureza grave.

 Relembre-se, porque é oportuno, que a vítima “compareceu a esta 

unidade por meios próprios alegando ter sido vítima de agressão física no 

dia 05/07/2014, pelo próprio filho” [Laudo de Exame de Corpo de Delito; fls. 

16].

Não há justificativa para a intensidade das agressões perpetradas por ele 

contra a sua mãe. Acidente é uma coisa; agredir com violência é outra. E 

os relatos da vítima no sentido de tentar minimizar os fatos são 

compreensíveis diante da circunstância de o réu ser o seu filho, inclusive, 

porque disse que não precisava registrar a ocorrência policial.

Em suma: o dolo se fez presente no agir imputado ao réu. Com efeito, ao 

segurar o braço da vítima para pegar o controle remoto da televisão, ainda 

que não fosse este o fim último dele (produzir a lesão), foi, sem qualquer 

dúvida, o fim imediato. E, ainda que admitida a hipótese de que não 

desejasse lesionar, assumiu o risco de produzir o resultado, conforme o 

disposto no artigo 18, inciso I, do Código Penal. Pois, não é admissível que 

alguém possa praticar atos de violência e negue a existência do dolo em 

sua conduta.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/05 verso, e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho o réu José Marcos Teixeira, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 129, § 1º, inciso I, c/c §§ 9º e 10, do Código 

Penal.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE LESÕES 

CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 1º, do Código 

Penal é de reclusão, de um (01) ano a cinco (05) anos.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes são bons, pois, o acusado não possui nenhuma 

sentença penal condenatória, conforme documento em anexo.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito foram graves, pois a vítima ficou incapacitada 

das ocupações habituais, por mais de trinta dias.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) ano de reclusão.

 Passando à segunda fase verifico que não há agravantes. No ponto, 

verifica-se a circunstância atenuante da confissão, razão porque DEIXO 

de diminuir a pena, eis que já fixada no mínimo legal, por força da Súmula 

231 do STJ.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

diminuição da pena.

Todavia, incide-se a causa de aumento da pena prevista no § 10 do artigo 

129 do Código Penal, razão porque ELEVO a pena em 1/3, razão pela qual, 

encontro, para o crime de lesões corporais graves, a pena definitiva de 

um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

 Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, por parte do 

condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I e 77, III, ambos do Código 

Penal).

 O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a cobrança pelo prazo de 

cinco anos, pois ele é assistido da Defensoria Pública estadual.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 06 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 277578 Nr: 7089-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA 1º 

DELEGACIA DE POLICIA DE TANGARA DA SERRA - SR. JOAO ROMANO 

DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, formulada por 

Claudio Pereira da Silva contra ato que intitula de ilegal e arbitrário do 

Delegado de Polícia Civil da 1ª Delegacia da Polícia de Tangará da 

Serra/MT, Dr. João Romano da Silva Júnior e, por isso, JULGO 

IMPROCEDENTE o respectivo pedido por absoluta ausência de direito 

líquido e certo, DENEGANDO a ordem mandamental pleiteada.Portanto, 

DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 269, inciso I, do CPC.Processo ISENTO de custas e honorários, ex vi 

das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal 

de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado 

de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as 

anotações e baixas de estilo.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 27 de novembro de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito
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Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE TAUFMANN LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/03/2019, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO NEVES FERNANDES AVELAR OAB - MT20134/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERIDO)

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/03/2019, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 203685 Nr: 17688-02.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR JOSE MEGGIOLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos

 Defiro a cota ministerial de fls. 96.

Intime-se o réu acerca da sentença condenatória por edital, cumprindo-se 

na íntegra a sentença. Nada obstante o pedido da Dr. Promotor de Justiça.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 116554 Nr: 6591-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT, VANESSA TORRES GUEDES - OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROJETO DE SENTENÇA

 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

2. Em síntese, o embargante requereu a desistência do feito (cf. fls. 136). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental.

Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do CPC , a desistência pode 

ser realizada até a prolação da sentença, e, em conformidade com o 

Enunciado de nº. 90 do FONAJE , este ato independe de aquiescência da 

parte adversa, desde que não se trate de lide temerária ou haja indicio de 

litigância de má-fé.

 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação 

formulada pela embargante, para que surtam seus jurídicos efeitos, 

fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por 

consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, 

§ 1º, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Submete-se a decisão à análise do magistrado.

 Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018.

 Raony Cristiano Berto

Juiz Leigo

Vistos etc.

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo.

A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação.

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos.

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018.

ANGELO JUDAI JUNIOR

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 102247 Nr: 1104-98.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEI BARBOZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o exequente para manifestação no prazo de 10 dias, requerendo 

o que entender cabível ao prosseguimento do cumprimento de sentença, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 252572 Nr: 18915-56.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANI LEITNEIR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT PREV, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 146.

Intime-se a parte para, no prazo de 10 dias, proceder a digitalização do 

feito no sistema PJE.

Decorrido o prazo, sem manifestação ou havendo digitalização, 

retornem-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 102273 Nr: 1133-51.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ROBERTO JITSUZO MUKAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RONIE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

Embora o AR encaminhado para o endereço do executado tenha 

retornado com a informação “desconhecido”, uma vez expedida a 

intimação no endereço constante dos autos, não tendo ele sido 

encontrado e não tendo informado sua mudança, reputa-se válida e eficaz 

a intimação acerca do bloqueio do de fl. 110/110v, nos termos do art. 19, § 

2º, da Lei nº 9.099/1995.

Assim sendo, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da quantia bloqueada, 

em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados.

Promovo diligências via Sistema CAGED e CEI - ANOREG, promovendo 

busca de vínculos trabalhistas e de bens imóveis em nome do executado 

via.

 Com o resultadoas diligência s(extratos anexos) intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito.

 Deixo de proceder buscas no sistema SIEL, tendo em vista que não há 

informações suficientes para a diligência, como informação do nome da 

mãe, data de nascimento ou número do Título de Eleitor, devendo o 

exequente informá-los caso insista na medida.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 62345 Nr: 3882-75.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PASSO A PASSO EDUCAÇAO E CULTURA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALVA DA CRUZ GARCIA, LAURO JOSÉ 

VACCARI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, Karlla Christine Coelho Fernandes Carvalho - 

OAB:8852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Vistos.

Tendo em vista que já houve o encerramento do inventário extrajudicial, 

conforme escritura de partilha de fls. 210/226, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, informar sobre qual dos bens herdados pelo 

executado pretende que recaia a penhora, para que seja dado o regular 

prosseguimento da execução.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 249543 Nr: 16280-05.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVISON DIVINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MT PREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE a parte requerente, por meio do seu procurador, para que 

proceda a digitalização do feito, com sua regular distribuição junto ao 

sistema PJE.

Após, arquivem-se estes autos.

Cumpra-se.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003616-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA VALERIANA PANO DE PADUA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para o dia 

27/02/2019, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: Av. Mato Grosso, 

936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004382-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALZEMIRO FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para o dia 

13/02/2019, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: Av. Mato Grosso, 

936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004744-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para o dia 

13/02/2019, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: Av. Mato Grosso, 

936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004402-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para o dia 

27/02/2019, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: Av. Mato Grosso, 

936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001714-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO RAUBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para o dia 

27/02/2019, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: Av. Mato Grosso, 

936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004799-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PERUSSON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para o dia 

27/02/2019, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: Av. Mato Grosso, 

936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106307 Nr: 22791-54.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIOS ARINOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Dressler Buss - 

OAB:MT/5.431-A

 Código 106307

Vistos.

I. Suspendo audiência do dia 04/12/2018, tendo em vista que a Carta 

Precatória não foi cumprida conforme certidão de fl. 146.

II. Cumpra-se.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117502 Nr: 8133-88.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, 

EMERSON RICARDO ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-A/MT, THIAGO BOCCI ROMUALDO - 

OAB:14.804-B/MT

 ISTO POSTO, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do 

CPC, com resolução de mérito, ante a revelia caracterizada, para o fim de 

condenar a parte requerida ao pagamento do valor descrito na petição 

inicial, com a devida atualização.Portanto, condeno a parte Requerida ao 

pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) e ao 

pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 4 de dezembro de 2018.CÁSSIO LUÍS 

FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 140553 Nr: 3763-95.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ENGELBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FREDERICO FLEURY 

CURADO BROM - OAB:2943/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:MT/7389

 ISTO POSTO, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do 

CPC, com resolução de mérito, para o fim de manter as cédulas de crédito 

bancário na forma como concebidas.Portanto, condeno a parte Requerida 

ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) e ao 

pagamento das custas processuais. Verifico que o Requerido ostenta a 

condição de empresário e não se esforçou para demonstrar a falta de 

condições para arcar com as custas processuais, restando indeferido o 

pleito de gratuidade.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Lucas 

do Rio Verde-MT, 3 de dezembro de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103995 Nr: 782-64.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:20225 B/MT

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 103995

TIPO: ORDINÁRIA

Vistos etc.

 Diga a parte requerida quanto à petição de fls. 483/484 no prazo de 10 

dias.

 Cumpra-se e em seguida, conclusos.

 Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 4 de dezembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12276 Nr: 1070-95.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO 

CASONATTO, ANGELO CASONATTO, ROBERTO CASONATTO, SANTA 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o autor, das diligências 

efetuadas pelo Sr. Oficial de Justiça, bem como, para que efetue o 

pagamento complementar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme informado 

em certidão de fls. 195.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115569 Nr: 7003-63.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA TEREZINHA MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13710-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22135-B, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 4 de dezembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 149798 Nr: 9542-31.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXY DAMIANI MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIN TERUKO TOKKO - 

OAB:11.647/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 149798

Vistos etc.

I. Proceda a secretaria com o correto cadastramento da presente ação, 

atribuindo assim o valor da causa na capa dos autos.

 II. Apesar da parte autora se intitular como hipossuficiente, inexistem 

quaisquer elementos capazes de demonstrar que o mesmo não possui 

capacidade de arcar com as custas processuais, eis que não trouxe aos 

autos documentos comprobatórios. Ademais, consoante fl. 7 v. o autor foi 

nomeado para exercer função pública que até a data de hoje ainda é 

exercida, segundo informações constantes na inicial.

 III. Sendo assim, intime-se o autor para emendar a inicial (art. 321 do CPC), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim 

de:

 a) comprovar a miserabilidade econômica aduzida na inicial, juntando 

documentos necessários para a prova de tal fato, tais como imposto de 

renda, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça;

 b) indicar endereço eletrônico;

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde, 06 de Abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11041 Nr: 2433-54.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON KAPP CAVALHEIRO, CLAUDIO KAPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RONCATO - OAB:2147, 

ONOFRE RONCATO - OAB:2147/MT, VERA MARIA BAPTISTA LOPES - 

OAB:7.046-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, o autor devidamente intimado não impulsionou os 

autos. Dessa forma, ecaminho-os autos conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121034 Nr: 1093-21.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGH, CARLA GRAZIELA HIOR HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:41134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318/A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO MARCOS 

LOPES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

1093-21.2016.811.0045, Protocolo 121034, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82718 Nr: 2140-69.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALFRIDO MARX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que já há certidão de trânsito em julgado em fls. 157. 

Dessa forma, abro vistas ao INSS, conforme determinado em fls 168.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 38946 Nr: 3974-78.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUCUPIRA REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ROBERTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 CÓDIGO: 38946.

Vistos.

I. Primeiramente, defiro pedido de fl. 157/158 para fins de buscar juntos 

aos sistemas disponíveis endereços do Executado para tentativa de 

cumprimento ao mandado de penhora expedido.

II. Defiro ainda o pedido para o fim de autorizar a penhora/bloqueio sobre 

ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da 

parte executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

III. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

IV. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 V. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37367 Nr: 2404-57.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE ROMÃO SILVA AVELAR-ME, 

ROSILENE ROMÃO SILVA AVELAR, RUI PEREIRA AVELAR, PAULO 

CESAR MELLO MARTTINS, JOACIR FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 CÓDIGO 37367.

Vistos etc.

I. Defiro pedido de fl. 87.

II. Defiro a busca de veículos em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD.

III. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

IV. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

V. Outrossim, defiro desde já o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

VI. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 
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pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

VII. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 VIII. Ao final de todo expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

IX. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36913 Nr: 1950-77.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-LUCAS DO RIO VERDE, 

EUNÁPIO FREITAS NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALVÂNIO GENTIL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO 36913.

Vistos etc.

I. Defiro a inclusão do nome do(s) executado(s) em cadastros de 

inadimplentes (CPC, art. 782, § 3º), observando-se o valor atribuído à 

execução. A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado 

pagamento, se for garantida a execução ou se for extinta por qualquer 

outro motivo (CPC, art. 782, § 4º).

II. Defiro a busca de veículos em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD.

III. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

IV. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

V. Outrossim, defiro desde já o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

VI. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

VII. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 VIII. Ao final de todo expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

IX. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 27 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113828 Nr: 6019-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGLO, SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mattos Alonso - 

OAB:136.144/SP

 CÓDIGO 113828.

Vistos etc.

I. Defiro pedido de fl. 102

II. Defiro a busca de veículos em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD.

III. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

IV. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

V. Outrossim, defiro desde já o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

VI. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

VII. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 VIII. Ao final de todo expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

IX. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 9577 Nr: 989-83.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON AMARO CRISTOFOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURIDES CELSO LEITE - 

OAB:3042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 CÓDIGO:9577.

Vistos.

I. Defiro pedido de fl. 67 para o fim de autorizar a penhora/bloqueio sobre 

ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da 

parte executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM
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 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 8736 Nr: 80-41.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON AMARO CRISTOFOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURIDES CELSO LEITE - 

OAB:3042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 CÓDIGO 8736.

Vistos etc.

I.Defiro o pedido busca de veículos em nome dos executados, por meio do 

sistema RENAJUD.

II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

III. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IV. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito.

V. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95657 Nr: 2446-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA ALVES SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B

 CÓDIGO: 95657.

Vistos.

I. Proceda-se a Secretaria Judicial com a atualização necessária quanto 

ao pedido de fl. 199 para fins de regularização processual.

II. Defiro o pedido de fl. 198 para o fim de autorizar a penhora/bloqueio 

sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações 

financeiras da parte executada até o limite do crédito indicado na 

execução, por meio de penhora on line via BACENJUD.

III. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

IV. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 V. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 27201 Nr: 1218-67.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORVELI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ROOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 27201.

Vistos etc.

I. Defiro a busca de veículos em nome dos executados por meio do 

sistema RENAJUD.

II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

III. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IV. Outrossim, defiro desde já o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

V. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

VI. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 VII. Expeça-se a secretaria judicial Ofício informativo ao Banco Sicredi, 

postulando pelos ativos financeiros em nome do executado.

VIII. Defiro ainda a expedição de ofício eletrônico para a Receita Federal, 

requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda da 

Executada, através do Sistema Infojud, vez que não há qualquer violação 

de intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, 

mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a vida privada da parte 

executada permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas 

serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Veja-se 

ainda que não forem localizados outros bens para a garantia da dívida.

IX. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

X. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

XI. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42986 Nr: 3292-89.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMEDL, ELP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 42986.

Vistos.

I. Defiro pedido de fl. 184 para o fim de autorizar a penhora/bloqueio sobre 

ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da 

parte executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 
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penhora on line via BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82333 Nr: 1693-81.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL CENTRAL RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 82333.

Vistos etc.

I. Defiro pedido de fl. 49.

II. Defiro a busca de veículos em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD.

III. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

IV. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

V. Outrossim, defiro desde já o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

VI. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

VII. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 VIII. Ao final de todo expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

IX. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 23365 Nr: 1134-03.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO, LESSA & CARDOSO FILHO ADVOGADOS 

S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SERGIO LOPES ROSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 CÓDIGO: 23365.

Vistos.

I. Defiro pedido de fl. 394.v para o fim de autorizar a penhora/bloqueio 

sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações 

financeiras da parte executada até o limite do crédito indicado na 

execução, por meio de penhora on line via BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91649 Nr: 5534-50.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERRONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PAULA F. CRUZ 

BORGES - OAB:30781/PR, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.877-A/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:58.647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 91649.

Vistos.

I. Tendo em vista que as tentativas de citação da parte executada 

restaram todas inexitosas, com fulcro no artigo 830 do Código de 

Processo Civil, defiro o pedido retro veiculado pela parte exequente, para 

o fim de autorizar o arresto prévio sobre a quantia em dinheiro 

encontradas nas contas ou aplicações financeiras do devedor até o valor 

indicado na execução, via BACENJUD.

II. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ON LINE ANTES DA CITAÇÃO DO 

DEVEDOR – POSSIBILIDADE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O arresto executivo, também 

designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, 

objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título 

extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 

(...) Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o 

arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por 

analogia)” – STJ – 4ª Turma – REsp 1370687/MG – Rel. Ministro Antônio 

Carlos Ferreira – DJe 15/08/2013. (TJMT - AI 128502/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, 

Publicado no DJE 01/06/2015).

III. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte devedora, observe-se o disposto no § 1º do 

art. 830 do CPC quanto à citação do executado.

IV. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustrada 

a pessoal e a com hora certa (CPC, art. 830, § 2º).

V. Efetivada a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o 

pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora 

(CPC, art. 830, §3º).

VI. Intime-se a parte exequente.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 18428 Nr: 2828-75.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC, ZGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 CÓDIGO 18428.

Vistos etc.

I. Defiro a busca de veículos em nome dos executados por meio do 

sistema RENAJUD.

II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

III. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IV. Outrossim, defiro desde já o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

V. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

VI. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 VII. Expeça-se a secretaria judicial Ofício informativo ao Banco Sicredi, 

postulando pelos ativos financeiros em nome do executado.

VIII. Defiro ainda a expedição de ofício eletrônico para a Receita Federal, 

requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda da 

Executada, através do Sistema Infojud, vez que não há qualquer violação 

de intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, 

mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a vida privada da parte 

executada permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas 

serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Veja-se 

ainda que não forem localizados outros bens para a garantia da dívida.

IX. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

X. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

XI. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 11886 Nr: 682-95.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HORTO S/C LTDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVALDO ALVES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RÉGIO PEGORARO - 

OAB:34897/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 11886.

Vistos.

I. Defiro pedido de fls. 338/339 para o fim de autorizar a penhora/bloqueio 

sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações 

financeiras da parte executada até o limite do crédito indicado na 

execução, por meio de penhora on line via BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Defiro pedido de expedição ao Serasajud para que faça constar no 

cadastro de inadimplentes a existência da presente ação em face ao 

executado conforme autorizado no art. 782, §3º e 5º do CPC, 

observando-se o valor atribuído à execução. A inscrição será cancelada 

imediatamente se for efetuado pagamento, se for garantida a execução ou 

se for extinta por qualquer outro motivo (CPC, art. 782, § 4º).

V. Defiro ainda o pedido de item “c” de fl. 339 a fim de que proceda-se 

com a expedição de nova carta precatória dirigida a Comarca de Peixoto 

Azevedo/MT, conforme endereço indicado.

VI. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107924 Nr: 2800-58.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALAILTON BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTI & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 CÓDIGO 107924.

Vistos etc.

I. Primeiramente, certifique-se quanto ao trânsito me julgado da sentença.

II. Defiro o pedido de tentativa de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

III. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

IV. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 V. Outrossim, defiro a busca de veículos em nome do executado por meio 

do sistema RENAJUD.

VI. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

VII. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

 VIII. Defiro a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes (CPC, art. 782, § 3º), observando-se o valor atribuído à 

execução. A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado 

pagamento, se for garantida a execução ou se for extinta por qualquer 
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outro motivo (CPC, art. 782, § 4º).

IX. Expeça-se ofício requisitório ao Cartório de Registro de Imóveis do 1ª 

Ofício para indicação de possíveis bens imóveis em nome do executado.

X. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de quinze 

(15) dias.

XI. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122947 Nr: 2055-44.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA OLGA DEMBISKI FLECK, ELIVELTON ALAN FLECK, 

ELTON LUAN FLECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA MATO GROSSO LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTES LTDA.,, GENERALI BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ACCO RODRIGUES - 

OAB:14958, IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - OAB:OAB/MS 

12522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:18771-O, AUGUSTO BARROS DE MACEDO - 

OAB:7667/MT, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122345

 ABERTA A AUDIÊNCIA:

 1) As partes não se conciliaram;

2) Tomou-se depoimento da parte autora e mais duas testemunhas;

3) Deferiu-se a juntada de 17 documentos, que na verdade já estavam 

juntados nos autos, mas com qualidade de impressão melhor, bem como 9 

documentos relativos ao imposto de renda;

4) Determino a devolução da carta precatória independente de 

cumprimento expedida conforme dados que constam na fl. 327;

5) As parte declaram que não tem mais provas para produzir portanto 

declarou-se encerrada a instrução;

6) A parte autora terá vista dos autos para apresentação de memoriais a 

partir do dia 7/12/2018 e o prazo final será dia 10/12/2018 (conforme 

manifestação do próprio advogado). O prazo inicial para os memoriais da 

requerida Vanguarda começará dia 11/12/2018 e terminará dia 

30/01/2019. O prazo para os memoriais para a Seguradora Generali 

começará dia 31/01/2019 e terminará dia 20/02/2019.

7) Em seguida conclusos para sentença.

8) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95122 Nr: 2000-64.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGA ARNOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, JULCIMAR ZUCHI - OAB:15248-A/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 6 de dezembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120749 Nr: 961-61.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE ANTUNES GIRARDI, GIBRAIR ANTONIO GIRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BRISOLA FERREIRA, AQUIMOVEIS 

ARQUITETURA E IMOBILIARIA LTDA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS - 

OAB:20984/O MT

 Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para caso queira, impulsione o 

feito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120749 Nr: 961-61.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE ANTUNES GIRARDI, GIBRAIR ANTONIO GIRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BRISOLA FERREIRA, AQUIMOVEIS 

ARQUITETURA E IMOBILIARIA LTDA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS - 

OAB:20984/O MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 6 de dezembro de 2018.

Escrivã(o)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002368-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002368-51.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: CAMILA CORREA DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. CAMILA CORREA DE 

OLIVEIRA, qualificado(a)(s) nos autos, propôs a presente ação 

previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, visando o restabelecimento do auxílio doença c/c conversão em 

aposentadoria por invalidez e danos morais. Alega, em síntese, preencher 

os requisitos legais para a obtenção do benefício. Juntou documentos. O 

pedido de tutela antecipada restou deferido (id. 8694442). Regularmente 

citado, o requerido apresentou contestação de id. 9030047 e documentos, 

onde refutou os argumentos expostos na inicial e pugnou pela 

improcedência do pedido. O laudo da perícia médica realizada com a parte 

autora foi juntado no id. 13744661, sendo que o demandante manifestou a 

concordância com o referido laudo e, o requerido, apesar de devidamente 

intimado, nada manifestou. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 

O deslinde da presente ação previdenciária não depende da produção de 

prova oral em audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao 

feito suficiente para o enfrentamento do mérito, conforme segue. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias ou, na hipótese 

da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Importante ressaltar que, nos 

termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, não é devido 

benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva o pedido 
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seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social ou 

à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a incapacidade 

decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou lesão. No caso 

vertente, tanto a condição de segurado(a) do RGPS ostentada pelo(a) 

requerente, quanto o preenchimento da carência restaram suficientemente 

demonstradas por meio dos documentos de id. 8336232 (p. 2) e id. 

9030101 (p. 1/2), mormente considerando o recebimento de auxílio-doença 

de janeiro de 2017 a maio de 2017. Assim, estando demonstrada a 

condição de segurado(a) e satisfeito o período de carência, resta apenas 

avaliar a alegada incapacidade laboral e, em sendo o caso, se a sua 

existência é posterior à filiação do(a) autor(a) junto à Previdência Social, 

ou, em sendo anterior, se sobreveio em decorrência de agravamento da 

doença/lesão já existente. Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a 

ser declarada sobre a perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e 

respondeu aos quesitos apresentados de forma satisfatória, não havendo 

razão para que a perícia seja refeita ou complementada. Oportuno 

destacar que o perito nomeado por este Juízo não está vinculado ao 

conteúdo de eventuais perícias realizadas anteriormente por outros 

profissionais da área da saúde, podendo atuar livremente no exercício do 

munus recebido e extrair as suas próprias conclusões sobre o estado de 

saúde da parte autora. Feitas essas considerações, e após o percuciente 

exame do conjunto fático-probatório coligido aos autos, reputo 

inquestionável o direito do(a) requerente ao benefício da aposentadoria 

por invalidez, pois ficou claramente demonstrada a sua incapacidade 

definitiva e total para exercer atividade laboral, em decorrência de 

enfermidade(s) que se desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a 

sua condição de segurado(a). O laudo da perícia médica (id. 13744661), 

elaborado por profissional habilitado e nomeado por este Juízo, não só 

revelou a existência de enfermidade incapacitante (tendinopatia 

infraespinhosa ombro esquerdo, duas hérnias de disco cervicais, 

tendinopatia dos extensores dos antebraços esquerdo e direito, edema 

local, tendinopatia do supraespinhoso e bursite subacromial do ombro 

direito – CID M65, M658, M751, M755, M77), como também consignou que o 

requerente está incapacitado total e permanente para o exercício de 

qualquer atividade laboral que demande esforço braçal, estando afastada 

a possibilidade de reabilitação. Ainda, não houve comprovação pela parte 

requerida da suposta recuperação da capacidade laborativa do autor e de 

sua reabilitação, ainda que minimamente, quando da cessação do 

auxílio-doença, em 18/05/2017. Registre-se, ademais, que a ausência de 

impugnação quanto ao conteúdo da perícia torna a referida prova como 

meio hábil e idôneo a formar a convicção do julgador. Dessa forma, 

considerando que o(a) autor(a) comprovou os requisitos necessários 

para a aposentadoria por invalidez, a implantação do benefício é medida 

que se impõe, fixando-se como termo inicial o dia seguinte a data da 

cessação do benefício (19/05/2017 – id. 8336303), devendo serem 

descontados eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de 

posterior deferimento do benefício. Neste sentido é o entendimento já 

consolidado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. QUESITOS COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO 

DO LAUDO PERICIAL. REMESSA OFICIAL. RESTABELECIMENTO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. 

TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR 

LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. ADVOCATÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Não configura cerceamento de defesa 

a ausência de quesitos complementares quando o julgador entende que a 

prova pericial não precisa de complementação. O laudo pericial, no caso, 

realizado em regime de mutirão, encontra-se bem fundamentado, com 

resposta aos quesitos necessários para convicção do julgador, não tendo 

sido demonstrado qualquer vício que pudesse ensejar a sua nulidade. 

Precedentes. 2. Em que pese as partes terem o direito de contraditar os 

critérios adotados pelo médico perito na elaboração de laudo oficial, no 

caso dos autos, verifica-se que, após a juntada do laudo pericial, foi as 

partes foram intimadas e o INSS se manifestou nos autos (fls. 138 e 

164/165), com complementação do laudo pericial (fl. 159), incabível a 

alegação de nulidade da sentença. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo aposentadoria por invalidez (2003/2013), suspenso em 

razão de suposta recuperação da capacidade laborativa, após revisão 

administrativa. 6. Comprovada a incapacidade total e permanente da parte 

autora para o exercício da sua atividade laboral, constatada por laudo 

médico pericial e não havendo nos autos elementos hábeis a 

desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez. 7. No caso concreto, as 

condições pessoais da parte autora decorrentes da moléstia a que está 

acometida, aliadas a outros aspectos (grau de escolaridade, idade, meio 

social em que vive, nível econômico), bem como o tipo de atividade laboral 

que exerce, cuja exigência de esforços físicos se mostra inerente à 

atividade, permitem seguramente concluir pela sua incapacidade total e 

permanente para atividade laboral, não sendo razoável supor que uma 

pessoa nessas condições possa se reabilitar para o trabalho. 8. O termo 

inicial será a data do dia imediato ao da cessação do benefício (art. 43 da 

Lei 8.213/91), conforme determinação da r. sentença. 9. A correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula 111 do STJ. 

12. Presentes os requisitos exigidos no art. 300 do NCPC (Lei 

13105/2015), fica assegura a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 13. Apelação e remessa 

oficial, parcialmente providas. A Turma, por unanimidade, deu parcial 

provimento à apelação e à remessa oficial. (ACORDAO 

00515269320174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:24/01/2018) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE 

SEGURADO. CARÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O 

TRABALHO. ATENDIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. (...) 3. Pelo 

laudo pericial constata-se a incapacidade total e permanente da segurada, 

razão pela qual faz jus à aposentadoria por invalidez. 4. Na espécie, o 

laudo médico conclui que o início da incapacidade se deu em 2001. 

Considerando que a segurada recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado 

em 30/09/2005, quando já se encontrava incapacitada para o labor, 

mostra-se devida a aposentadoria a partir da referida data. (...)” (TRF 1ª 

Região - REO 0005444-52.2006.4.01.3811/MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL 

CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.206 de 

29/05/2013) Quanto ao pedido de dano moral, tenho que indevida tal 

pretensão, já que a suposta lesão decorrente da negativa do INSS em 

conceder benefício previdenciário não ultrapassa a esfera do mero 

desconforto/aborrecimento, não assegurando, por conseguinte, a 

pretendida reparação, que se resolve com a procedência do presente 

feito e a condenação do requerido ao pagamento dos valores devidos, 

inclusive dos atrasados. Outrossim, sob tal aspecto, o(a) autor(a) não se 

desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a efetiva lesão 

moral (dor, humilhação ou angústia), de forma que as suas alegações não 

suplantam a esfera hipotética e especulativa. Outra, aliás, não é a 

orientação jurisprudencial do TRF da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. INÍCIO DO 

BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DO ART. 

67 DO DECRETO N. 83.080/79. ÓBITO. PRESCRIÇÃO. INCAPAZES. DANO 

MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

CUSTAS. HONO-RÁRIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 

Salvo situações excepcionais, "o desconforto gerado pelo não 

recebimento do benefício resolve-se na esfera patrimonial, através do 

pagamento de todos atrasados, com juros e correção monetária". 

Precedentes.” (TRF 1ª Região – Apelação Cível nº AC 

2004.34.00.001558-5/DF – Rel. Juiz Federal Francisco Hélio Camelo 

Ferreira – DJ 29/09/2011). “CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS POR SUSPEITA DE IRREGULARIDADE. 

INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELAÇÃO DO INSS E 

REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA PARCIALMENTE PROVIDAS. 
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INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. (...) 

Indevida a condenação em danos morais, vez que não se logrou 

demonstrar a ocorrência de dor, humilhação ou angústia, ônus da parte 

requerente. Ademais, qualquer o desconforto gerado pela suspensão 

indevida dos benefícios será compensado pelo pagamento das parcelas 

atrasadas, com correção monetária e juros de mora. Apelação do INSS e 

remessa oficial tida por interposta parcialmente providas.” (TRF 1ª Região 

– Apelação Cível nº AC 0006685-04.2003.4.01.9199/PI – Relª. Juíza 

Federal Rogéria Maria Castro Debelli – DJ 29/02/2012). Sendo assim, ante 

a absoluta ausência de provas da efetiva ocorrência da lesão moral, 

alternativa não resta a este juízo senão o indeferimento do pedido de dano 

moral. 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do 

artigo 44 da Lei 8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) 

autor(a) do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, inclusive 13º 

salário, devido do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença 

(19/05/2017), descontando-se eventuais valores que já tenham sido 

pagos em razão de posterior deferimento ou restabelecimento do 

benefício, restando confirmada a decisão liminar. 3.2. A correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da lei nº 

11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei. 8.213/91. Os juros de mora 

são devidos segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, 

em atenção ao artigo 1-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 

11.960/09 (RESP 1495146/MG). 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, 

nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em dez por 

cento (10%) sobre o valor das prestações vencidas até a data da 

sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e 

despesas processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não 

apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas 

também nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo 

Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu 

art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda. 3.5. Incabível o reexame necessário, por se 

tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (um mil) 

salários mínimos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Camila Correa de Oliveira; b) benefício concedido: aposentadoria por 

invalidez; c) renda mensal atual: 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício; d) data de início do benefício – DIB: 19/05/2017 (dia 

imediato ao da cessação do auxílio-doença); e) renda mensal inicial – RMI: 

a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da 

intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde, 15 de outubro de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002320-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

U. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002320-44.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: ROMILDA LEMES FERREIRA REQUERIDO: RENILDA LEMES 

FERREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Tutela 

Provisória ajuizada por ROMILDA LEMES FERREIRA, devidamente 

qualificada, em face de RENILDA LEMES FERREIRA, também qualificada, 

alegando ser irmã da requerida que é relativamente incapaz e não possui 

condições de reger sozinha os atos da vida civil. Postula, liminarmente sua 

nomeação como curadora provisória e, ao final, a interdição da requerida 

com a consequente nomeação da curatela definitiva. Juntou documentos. 

A decisão Id. 3041336 deferiu o pleito liminar, nomeando a requerente 

como curadora provisória, bem como designou audiência para 

interrogatório da requerida. Na mesma oportunidade foi nomeado o Núcleo 

de Prática Jurídica da Unic-Sorriso para atuar na defesa da parte 

requerida. Consoante a certidão Id. 50823952 a citação da requerida 

restou inexitosa. Na petição Id. 10905564 a parte requerente informa que 

se mudou para a Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, pugnando pela 

remessa dos autos. O Ministério Público se manifestou favorável à 

remessa dos autos (Id. 11493794), tendo a decisão Id. 12846806 

declinado a competência para a Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 2. 

Diante do exposto resta verificada a necessidade de realização de todos 

os atos processuais cabíveis ao procedimento em tela. 3. Cite-se a 

interditanda para o interrogatório, que designo para o dia 21/08/2018, às 

14:30 horas. (CPC, art. 751). 4. Após a audiência de interrogatório, o feito 

deverá aguardar por 15 (quinze) dias eventual impugnação do pedido 

(CPC, art. 752). 5. Decorrido o prazo acima de 15 dias, sem constituição 

de advogado pelo interditando, nomeio Curador para o exercício de tal 

mister Dr. Sérgio Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade La Salle, devendo o processo a ele ser enviado para 

apresentação de resposta, no prazo legal, facultando-se, nessa hipótese, 

o ingresso de seu cônjuge, companheiro(a) ou qualquer parente 

sucessível na qualidade de assistente. (CPC, art. 752, § 2º e 3º) 6. 

Decorrido o prazo para impugnação, requisite-se perito oficial da 

Secretaria de Saúde do Município e oficie-se como de praxe, para a 

perícia médica no interditando (CPC, art. 753), consignando-se que deverá 

ser apresentado laudo completo e circunstanciado da situação 

físico-psíquica do interditando, indicando quais os atos para os quais 

haverá a necessidade de curatela. Antes, dê-se vista ao autor e ao 

Ministério Público para, em dez (15) dias, formularem quesitos, querendo. 

Deverá o perito oficial responder ao seguinte quesito do Juiz: “O 

interditando é relativa ou absolutamente incapaz para reger a sua pessoa 

e administrar seus bens?”. 7. Como ninguém pode ser coagido ao exame 

ou inspeção corporal, para prova no juízo cível (RJTJESP 112/368), no 

caso de recusar-se a parte, sem motivo justificado, a exame na sua 

pessoa, lícita a aplicação da presunção relativa prevista nos artigos 231 e 

232 do Código Civil, ressalvado o livre convencimento motivado do juízo e 

o caráter indisponível da medida. 8. Após a juntada do laudo, digam as 

partes, em 15 (quinze) dias. Em seguida, conclusos para a sentença ou 

eventual designação de audiência de instrução. 9. Intimem-se. Cumpra-se. 

Ciência ao Ministério Público, que deverá intervir na qualidade de custos 

legis. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de julho de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002272-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE APARECIDA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002272-70.2016.8.11.0045. AUTOR: 

SALETE APARECIDA DE JESUS RÉU: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA 

DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. 1. Intimem-se as partes para, em 05 

(cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência. 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e 

organização do processo, não se excluindo possibilidade de eventual 

julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do 

mérito. 3. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 8 de agosto de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 40012 Nr: 8034-60.2011.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VALENTINA MARCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CELSO GEMELLI, EDILIA GASPARIN 

GEMELLI, ÂNGELO POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:MT/10.862, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de Embargos 

de Terceiro ajuizado por Valentina Marchetto em face de Antônio Celso 

Gemelli e Edilia Gasparin Gemelli, permanecendo hígida a penhora 

realizada.3.1. Pela sucumbência, condeno a parte embargante no 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% do valor atualizado da causa, 

ponderando-se o tempo e a tramitação da demanda e o trabalho realizado, 

forte no artigo 85, §§ 2º e 6º do CPC.3.2. Após o trânsito em julgado, 

autorizo o desentranhamento de documentos, mediante cópia nos autos, 

remetendo-se os presentes ao arquivo, com extração de cópia desta e 

juntada nos autos em apenso (código 766).3.3. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 766 Nr: 131-28.1998.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CELSO GEMELLI, EDILIA GASPARIN GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, MILTON DABUL 

POMPEU DE BARROS - OAB:3551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4398-A

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para impulsionar o feito, no prazo de 10 dias.

2. Transcorrido in albis o prazo supra, suspendo o curso da execução 

pelo prazo máximo de 1 (um) ano.

3. Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem manifestação da parte 

interessada, arquive-se, cientificando-se o exequente.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41595 Nr: 1904-54.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RAFAEL BUSS - 

OAB:7023-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para manifestação em 10(dez) dias. Fls. 

91/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20838 Nr: 2131-20.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, 

DELFINO ELIZEU SCHIMMER DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte exequente, o que entender por direito, no prazo de 

15 dias.

2. Nada sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 123853 Nr: 2484-11.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexsandro Giovani de Souza, FABIANA KROHLING 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orcival Gouveia Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial dos presentes embargos do 

devedor movidos por Alexsandro Giovani de Souza e Fabiana Krohling de 

Souza em face de Orcival Gouveia Guimarães, e, por corolário, determino 

que seja aplicada a multa contratual no percentual de 20% (vinte por 

cento), conforme cálculo de f. 08.3.1. Pela sucumbência e já que 

recíproca, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fixo os 

honorários em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, § 

3º, I, CPC). Considerando que os litigantes foram em parte vencedor e 

vencido (art. 86, CPC), cada qual arcará com metade (50%) dos 

honorários, das custas e despesas processuais, vedada a compensação. 

3.2. Após o trânsito em julgado, autorizo o desentranhamento de 

documentos, mediante cópia nos autos, remetendo-se os presentes ao 

arquivo, com extração de cópia desta e juntada nos autos em apenso 

(código 108089).3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108089 Nr: 2890-66.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, FABIANA 

KROLING DE SOUZA, WESLEY DE OLIVEIRA, RITA MARIA KROHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

CAMILA STOFELES CECON SANTANA - OAB:16258-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 

planilha atualizada do crédito, atentando-se para sentença dos autos em 

apenso (código 23853).

2. Cumprido o item retro, concluso para análise do pedido de f. 116.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105547 Nr: 1562-04.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Polipiso do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jobape Construções Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO COSTA - 

OAB:213317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos patronos da parte autora para que impulsione o feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10(dez) dias, sob pena 

de intimação diretamente a autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26402 Nr: 432-23.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMNDBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SACL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROGÉRIO SAWAYA 

BATISTA - OAB:169288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimaão dos patronos da parte autora para que impulsione o feito no 

prazode 10 dias, sob pena de intimação diretamente ao autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 143172 Nr: 5159-10.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSB, LDNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, para o fim de DETERMINAR aos requeridos, em caráter definitivo, 

que providenciem o encaminhamento do menor para a realização do 

exame médico solicitado, sob pena de desobediência e sequestro da 

importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 

536, § 1º, do CPC, restando, no mais, confirmada a decisão liminar de fls. 

30/31 e EXTINTO o processo com resolução de seu mérito, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC.3.1. Sem custas, em conformidade com os itens 

2.14.5 e 2.14.5.1 da CNGC/MT, e nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 

n° 7.603/2001.3.2. Deixo de condenar os requeridos em honorários 

advocatícios (REsp. 1229717/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).3.3. Sentença 

sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I, do CPC). Entrementes, 

com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, consignando as homenagens deste Juízo.3.4. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003614-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IDIANARA LUCIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

JULIANE BOM (REQUERIDO)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (REQUERIDO)

RAFAEL RONDINELLI CEREGATTI (REQUERIDO)

JAIME EDUARDO BORGES FLORIANO (REQUERIDO)

ATAISE RIGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA OAB - MT0017342A 

(ADVOGADO(A))

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO(A))

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - MT13465-A (ADVOGADO(A))

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

WILLIAN GONCALVES DA SILVA OAB - MT18400/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida por seu procurador, para que fique ciente 

acerca da retirada do sigilo dos documentos, conforme solicitado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91022 Nr: 4923-97.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO COMÉRCIO DE CIMENTO LTDA 

ME, RAFAEL BORTOLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720-B/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando-se que existem evidências concretas que demonstram a 

efetiva consumação da cessão do crédito, objeto da demanda (fls. 

112-verso), DEFIRO o pedido de modificação/inclusão do polo ativo da 

demanda, para o fim de DETERMINAR que a companhia Iresolve 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A passe a integrar o 

polo ativo da lide, em substituição a instituição financeira Itaú Unibanco 

S/A. Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do 

processo. Intimem-se a cedente e a cessionária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118730 Nr: 8791-15.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento de duas 

diligências do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84602 Nr: 4141-27.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MEINERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC NUNES JUNIOR, MIRAX COMERCIO DE 

GRÃOS, NATAL APARECIDO DELIBERALLI, NERI GELLER, WAGNER 

CARLOS NUNES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, DERLISE 

MARCHIORI - OAB:20014/O, Fabiani Pereira de Souza - 

OAB:MT0021223O, JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - OAB:14225, 

WANESSA ZAGNER GONÇALVES - OAB:OAB/MT 23.292

 Processo n.º 4141-27.2012.811.0045 – CÓD. 84602.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 723.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85273 Nr: 4851-47.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MEINERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC NUNES JUNIOR, MIRAX COMERCIO DE 

GRÃOS, NERI GELLER, WAGNER CARLOS NUNES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, DERLISE MARCHIORI - OAB:20014/O, Fabiani Pereira 

de Souza - OAB:MT0021223O, JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - 

OAB:14225, WANESSA ZAGNER GONÇALVES - OAB:OAB/MT 23.292

 Processo n.º 4851-47.2012.811.0045 – CÓD. 85273.

Ante o teor da certidão de fl. 685, e tendo em vista que as partes 

celebraram transação civil, a qual foi homologada por sentença, que, 

inclusive, não desafia mais recurso, somado ao fato de que é inviável a 

expedição de alvará referente ao valor depositado no processo n.º 

4843-70.2012.811.0045, código 85265 (visto que os autos foram 

remetidos à segunda instância), como forma de prestigiar os princípios da 

celeridade e economia processual, bem como a autonomia da vontade das 

partes litigantes, DETERMINO a vinculação do valor depositado nos autos 

do processo n.º 4843-70.2012.811.0045, código 85265 aos presentes 

autos. Proceda-se à expedição de ofício, com a finalidade de comunicar o 

E. TJMT sobre a vinculação dos valores.

Após, com a vinculação, expeça-se alvará de liberação do dinheiro total 

depositado no processo, em favor do exequente, registrando-se os dados 

bancários indicados no termo de acordo.

Intime-se o exequente, mediante a expedição de mandado, acerca da 
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liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se o 

exequente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, decline se os executados realizaram a quitação integral 

da obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo 

indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a 

extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Depois, venham 

conclusos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 160021 Nr: 5857-79.2018.811.0045

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAX COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA, 

WAGNER CARLOS NUNES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 Processo n.º 5857-79.2018.811.0045 – CÓD. 160021.

Arquive-se o processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 160020 Nr: 5856-94.2018.811.0045

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAX COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA, 

WAGNER CARLOS NUNES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 Processo n.º 5856-94.2018.811.0045 – CÓD. 160020.

Arquive-se o processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32150 Nr: 2104-32.2009.811.0045

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDO, MVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO acerca do desarquivamento destes autos, para vistas no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005014-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MILANEZ BIF (AUTOR(A))

JANAINA MILANEZ BIF KUMMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDIO ANTONIO MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005014-97.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

mormente o teor do documento encartado no evento nº 16679737 – págs. 

1/6, deflui-se que as partes litigantes, no dia 28 de novembro de 2017, 

celebraram contrato de promessa de compra e venda de quotas de 

sociedade limitada, denominada VIP Centro de Formação de Condutores 

Ltda, CNPJ n.º 08.116.174/0001-26, através do qual o requerido Hedio 

Antônio Machado se obrigou a pagar o montante de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais), sendo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

em 6 (seis) parcelas mensais sucessivas, o valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) na data de 30/04/2018, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais) na data de 30/05/2018, e o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) na data de 30/09/2018. Segundo os informes produzidos no 

processo, principalmente o conteúdo da notificação e da 

contra-notificação, encartadas nos eventos nº 16679996 e 16680000, é 

possível divisar, em um juízo de cognição não exauriente, que o requerido 

Hedio Antônio Machado, malgrado tenha recebido a posse dos bens que 

compõem a empresa (cnf. parágrafo primeiro da cláusula terceira do 

contrato), deixou de efetuar o pagamento da parcela vencida na data de 

30/09/2018, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como 

descumpriu outras obrigações contratuais, deixando de pagar tributos, 

honorários do escritório de contabilidade, financiamento de veículo, 

despesas com combustível, além de fazer uso do limite do cheque 

especial da conta da empresa, conforme se evola do teor da petição 

inicial. Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração a configuração da plausibilidade do direito invocado, visto 

que o pedido de rescisão do contrato se lastreia em fundamentos 

fático-jurídicos idôneos e sólidos (‘fumus boni iuris’), e a caracterização do 

perigo na demora da prestação jurisdicional, dado à possibilidade e 

iminência de as requerentes suportar prejuízos, derivados da perda 

definitiva dos bens (‘periculum in mora’), considero que a concessão do 

pedido liminar é medida que se impõe. Há de se ressaltar, por pertinente, 

que a medida pretendida não possui caráter irreversível, pois nada obsta 

que seja revogada a liminar e restituídos os bens da empresa ao 

requerido. Cuida-se, ainda, de meio de se tentar garantir a efetividade de 

eventual sentença de procedência do pedido de rescisão do contrato, já 

que, transferidos a terceiros ou “perdidos” os bens, teria seu cumprimento 

inviabilizado. Ante o exposto, dado a configuração da plausibilidade do 

direito invocado e do fundado risco de dano grave irreparável e de difícil 

reparação (‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’’), DEFIRO o requerimento 

de tutela de urgência, para o fim de Determinar a reintegração das 

requerentes na posse dos bens da empresa VIP Centro de Formação de 

Condutores Ltda, CNPJ n.º 08.116.174/0001-26, descritos na cláusula 

terceira do contrato firmado entre as partes (evento nº 16679737 – págs. 

1/6). Nomeio as requerentes como depositárias judiciais dos bens, 

enquanto pender a lide. Expeça-se mandado de reintegração de posse. 

Com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado 

n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de 

conciliação/mediação no dia 13 de fevereiro de 2018, às 10horas. 

Intimem-se as requerentes. Proceda-se à citação e à intimação do réu. O 

prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação 

[art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O 

comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio 

de representante, por meio de procuração específica, que outorgue 

poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura 

ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, 

arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do 

Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 
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advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de novembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1000887-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DOMINGOS CRISTOFOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000887-19.2018.8.11.0045. Comprovada a prestação dos 

serviços pela empresa contratada, mediante a juntada nos autos das 

respectivas notas fiscais (ID nº 16489960, ID n.º 16489961, ID n.º 

16916250 e ID n.º 16916251), DETERMINO a liberação da quantia de R$ 

63.976,44 (sessenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e 

quarenta e quatro centavos), mediante transferência eletrônica para a 

Conta Corrente nº 54.237-5, Agência do Banco Sicredi nº 0810, em nome 

de GW Saúde Ltda-ME – CNPJ nº 24.568.762/0001-57. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 06 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 162158 Nr: 7237-40.2018.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Antonio Loresentti 

- OAB:18999/MT, WEYLLA DE SOUZA - OAB:24.666

 Vistos etc.,

Em consonância com o parecer ministerial de fl. 27, indefiro o pedido de fl. 

22, por ausência de previsão legal.

Outrossim, proceda-se com nova intimação da vítima e do agressor 

advertindo-os acerca da relevância e da finalidade das medidas de 

proteção fixadas às fls. 10/11.

 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 36742 Nr: 1778-38.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEY VALDEVIEZO, ELTON LUIZ GOBBI, 

ROSEMERY BALBINA GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA APARECIDA GOBBI - 

OAB:16324, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7.299-B, HUGO 

LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12333, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11004-B/MT

 Vistos etc.,

 Rodiney Valdeviezo, por meio de advogado constituído, requereu a 

restituição de objeto apreendido à fl. 778/780.

Instado, o Ministério Público manifestou de forma desfavorável (fls. 

788/790).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença de fls. 727/729 

não declarou a perda em favor da união do objeto pretendido, remetendo 

ao disposto no artigo 123 do CPP (por analogia), que assim preconiza:

Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no 

prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença 

final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem 

reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, 

depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

Pois bem.

 No caso em questão, o requerente não logrou êxito em comprovar a 

propriedade da referida máquina, eis que não acostou aos autos qualquer 

documento.

 É importante consignar que o auto de depósito lavrado pela autoridade 

policial (fl. 43), anterior a data da apreensão (fl. 92/93), não tem o condão 

de provar a propriedade do objeto pretendido.

ISSO POSTO, em consonância com o parecer Ministerial, indefiro o pedido 

de restituição de fl. 778/780, sem prejuízo de medidas no âmbito cível.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Findo, cumpra-se as disposições finais da sentença de fls. 727/729.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162302 Nr: 7326-63.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY CARLOS LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:18677/O, Sidnei Ribeiro Santana - OAB:21019 MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR o 

Acusado, na pessoa de seu procurador indicado as fls. 73, apresente 

Resposta a Acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82161 Nr: 1480-75.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JESUS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR o Réu, na 

pessoa de seu procurador, para que, no prazo de 03 (três) dias 

MANIFESTE-SE sobre o requerimento (COTA) DE FLS. 185.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 132333 Nr: 5107-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON JHONI DA SILVA BELTRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Quanto ao pedido da Defesa de fls. 83/86, consistente na retificação da 

fração de 3/5 para progressão de regime, por não ser reincidente 

específico, tenho que não merece guarida, pois tal fração deve ser 

aplicada aos recuperandos reincidentes que praticarem crimes hediondos 

ou assemelhados, não havendo qualquer previsão legal de que tal 

reincidência deva ser específica, conforme inteligência do artigo 2º, § 2º, 

da Lei nº 8.072/90.

 No tocante ao pedido ministerial de fls. 90/93, consistente na retificação 

da data para concessão do livramento condicional, por não incidir a 

detração penal em tal benefício, tenho que não merece acolhimento, pois o 

tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de 

liberdade, conforme inteligência do artigo 42 do CP.

Assim sendo, HOMOLOGO o cálculo de pena de fl. 80, nos termos do 

referido documento, para os devidos fins.

 2. Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 
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recuperando.

3. Dessa feita, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 

progressão de regime.

4. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125645 Nr: 3316-44.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ALVES DA ROSA, BRUNO LEAO 

DOS SANTOS, LEONARDO HENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON ALVES DA ROSA, Rg: 

2380230-8, Filiação: Ivanei Prazido Gonçalves e Ari Alves da Rosa, data 

de nascimento: 03/02/1996, brasileiro(a), natural de São Leopoldo-RS, 

Telefone (65) 9918-3068. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para:- CONDENAR o acusado 

ROBSON ALVES DA ROSA, qualificado nos autos, como incurso no crime 

descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006; e ABSOLVÊ-LO do 

crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.- ABSOLVER os 

acusados BRUNO LEÃO DOS SANTOS e LEONARDO HENNNING, 

qualificados nos autos, do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 

11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.- DECLARAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, no 

tocante ao delito descrito no artigo 35, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006, 

imputados aos acusados BRUNO LEÃO DOS SANTOS e LEONARDO 

HENNNING, qualificados nos autos, por força do bis in idem. DA 

DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o crime de tráfico ilícito de 

drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 

(quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e 

quinhentos) dias-multa. Na primeira fase do procedimento trifásico, 

analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 

da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a 

necessidade de maior reprovação. Desta forma, fixo a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a 

circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), 

contudo deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por força da 

Súmula nº 231 do STJ.Na terceira e última fase, tratando-se de agente 

primário e de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa 

nem integra organização criminosa, reconheço a causa de diminuição de 

pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, e de consequência, 

reduzo a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando as 

circunstâncias judiciais acima alinhavadas, encontrando a pena definitiva 

de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e 

sete) dias-multa.Fixo o regime de pena incialmente aberto, nos termos do 

artigo 33, § 2º, “c”, do CP.Fixo o valor do dia-multa à base de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, face à situação 

econômica do acusado.Preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de 

direito, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.DAS 

DISPOSIÇÕES FINAISCondeno o acusado Robson Alves da Rosa ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, suspendo tal 

cobrança por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, vez que 

assistido pela Defensoria Pública, com a ressalva do art. 12 da Lei 

1.060/50.Não persistindo os requisitos da prisão preventiva, permito que o 

acusado Robson Alves da Rosa aguarde eventual recurso em liberdade. 

Por conseguinte, revogo o decreto de prisão preventiva e determino a 

expedição de alvará de soltura em favor do mesmo, se por outro motivo 

não estiver preso.Tendo em vista o conteúdo absolutório da sentença em 

relação aos acusados Bruno Leão dos Santos e Leonardo Henning, 

permito que aguardem eventual recurso em liberdade. Incabível reparação 

do dano (art. 387, inciso IV, do CPP).Proceda-se a incineração das 

substâncias entorpecentes apreendidas nos “itens 01 e 02” do auto de 

apreensão de fl. 33, lavrando-se Auto Circunstanciado.Proceda-se a 

destruição das 04 (quatro) folhas de papel contendo anotações, 

apreendidas no “item 05” do auto de apreensão de fl. 33, mediante termo 

nos autos.Encaminhem-se as munições apreendidas no “item 03” do auto 

de apreensão de fl. 33 a unidade do exército mais próxima para destruição 

ou doação, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03.Restitua-se o objeto 

apreendido no “item 06” do auto de apreensão de fls. 33 ao proprietário, 

mediante termo de entrega.Tratando-se de produto ou instrumento do 

crime de tráfico ilícito de droga, conforme declarado pelas testemunhas 

inquiridas durante a persecução penal, decreto a perda em favor da União 

dos objetos descritos nos “itens 04, 07, 08, 09, 10 e 11” do auto de 

apreensão de fl. 33.P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se, em seguida 

procedam-se aos seguintes atos: 1) Oficie-se ao Instituto de Identificação 

Nacional e Estadual; 2) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 3) 

Comunique-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal 

Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente; 5) Lance o nome do réu 

condenado no rol dos culpados; 6) Oficie-se a SENAD, nos termos do 

artigo 63 da Lei nº 11.343/2006; 7) Cumpram-se as demais determinações 

previstas na CNGC/MT.Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas 

de estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 05 de dezembro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102756 Nr: 119-18.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CARLOS DE SOUZA PEREIRA, 

HALISSON LUIS DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HALISSON LUIS DE SOUZA PEREIRA, 

Rg: 2447732-0, Filiação: Marcia Cristina de Souza Romão e Luis Carlos 

Pereira, data de nascimento: 02/02/1995, brasileiro(a), natural de 

Assis-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE EM PARTE a Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR o 

acusado HALISSON LUIS DE SOUSA PEREIRA, qualificado nos autos, no 

crime descrito no artigo 180, “caput”, do Código Penal, e artigo 244-B da 

Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, “caput”, do Código Penal; e 

ABSOLVER o acusado BRUNO CARLOS DE SUZA PEREIRA, qualificado 

nos autos, das imputações que lhe são feitas na denúncia, nos termos do 

artigo 386, inciso VII, do CPP.DA FIXAÇÃO DA PENA1)Do crime de 

receptação dolosaA pena prevista para o crime de receptação dolosa é 

de um (01) a quatro (04) anos de reclusão, e multa.Na primeira fase do 

procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de 

maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou 

seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase, 

reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa e da 

confissão espontânea, contudo deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo 

legal por força do disposto na Súmula nº 231 do STJ.Na terceira e última 

fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena para serem 

levadas em especial consideração, razão pela qual torno a pena de 01 

(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa em definitiva. 2)Do crime de 

corrupção de menoresA pena prevista para o crime de corrupção de 

menores é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.Na primeira fase do 

procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de 
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maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou 

seja, em 01 (um) ano de reclusão.Na segunda fase, reconheço a 

atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, contudo 

deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto na 

Súmula nº 231 do STJ. Na terceira e última fase, não verifico a existência 

de causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a 

pena de 01 (um) ano de reclusão em definitiva.3) Do concurso de 

crimesPreenchidos os requisitos do artigo 70 do CP, reconheço o 

concurso formal, e de consequência, aplico sobre a pena mais grave a 

fração de 1/6 (um sexto), por força do número de infração penal, 

encontrando a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão.Encontro a pena de multa de 10 (dez) dias-multa (artigo 72 do 

CP).Fixo o regime de pena inicialmente aberto, conforme o disposto no 

artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP; e o valor do dia-multa na proporção de 

1/30 (hum trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, haja vista 

a situação econômica do acusado.Presentes os requisitos do artigo 44, do 

Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) 

restritivas de direito, que serão fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da 

Execução Penal. Incabível sursis.Disposições FinaisCondeno o réu 

condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo 

suspendo a cobrança por ser beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1060/50.Não estando 

presentes os requisitos da prisão preventiva, mantenho os acusados em 

liberdade no caso de eventual recurso.Incabível reparação de dano (art. 

387, inciso IV, do CPP).Sentença publicada em audiência.Certificado o 

trânsito em julgado, procedam-se os seguintes atos: 1) Oficie-se ao 

Cartório Distribuidor local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Nacional 

e Estadual; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no rol dos 

culpados; 5) Expeça-se guia de execução penal definitiva, 

encaminhando-a ao juízo competente; 6) Atendam-se as demais 

determinações constantes na CNGC/MT.Cumpra-se”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 05 de dezembro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 7174 Nr: 371-75.2002.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ZARISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BIRCK - 

OAB:10093/MT

 Vistos etc.,

1. Cumpra-se imediatamente a decisão do Habeas Corpus nº. 

1011382-53.2018.8.11.0000 (fl. 277), expedindo-se o necessário.

Fixo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas 

atividades;

b) Comparecer em todos os atos a que for intimado;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca de Tapurah/MT por mais de 15 

(quinze) dias sem prévia comunicação ao Juízo;

d) Não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo.

Assim sendo, determino a expedição de carta precatória para a Comarca 

de Tapurah/MT, com a finalidade de fiscalizar as medidas cautelares 

fixadas.

2. HOMOLOGO a desistência na inquirição da testemunha Jucemara 

Azevedo Bitencourt Thomaz.

3. Findo, expeçam-se todos os documentos necessários para a realização 

da audiência de instrução e julgamento designada às fls. 214/215.

 4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010135-26.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABIATTI E GABIATTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO FERREIRA SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010135-26.2014.8.11.0045. REQUERENTE: GABIATTI E GABIATTI LTDA - 

ME REQUERIDO: VALDIVINO FERREIRA SOARES Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 3.390,17 (três mil 

trezentos e noventa reais e dezessete centavos), conforme cálculo de id. 

15868139. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de 

penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e 

interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens 

passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 04 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011903-50.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU MORANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVAIS & NOVAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

UTILITARIO AUTO PECAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACSON MARCELO NERVO OAB - MT12.883 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011903-50.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: DIRCEU MORANTI EXECUTADO: 

NOVAIS & NOVAIS LTDA - ME, UTILITARIO AUTO PECAS LTDA Vistos. 

DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 4.256,30 (quatro 

mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), conforme cálculo 

de id. 15988539. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de 

penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e 

interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens 

passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 4 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005246-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIEGO CIUPAK OAB - MT21810/O (ADVOGADO(A))

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005246-12.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELIANE CONTE REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 
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de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 6 de dezembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004106-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CRISTINE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Acolho a justificativa apresentada no id. 16551459. Designe-se 

nova audiência de conciliação, intimando-se as partes. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, 06 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004180-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Acolho a justificativa apresentada no id. 16808165, ante os 

atestados médicos juntados aos autos. Designe-se nova audiência de 

conciliação, intimando-se as partes. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

06 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004269-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA SANTIN TORRES OAB - MS23151 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Acolho a justificativa apresentada, devendo a parte autora trazer 

aos autos o comprovante da viagem ou da participação no referido curso, 

no prazo de cinco dias. Designe-se nova audiência de conciliação, 

intimando-se as partes. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001342-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON SERRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

DIEGO GUIMARAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO INTROVINI PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001342-81.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: DIEGO GUIMARAES DA SILVA, 

ADELSON SERRA DE SOUSA EXECUTADO: JOAO INTROVINI PINHEIRO 

Vistos. Indefiro o pedido de id. 13720930, uma vez que o exequente optou 

por ingressar com ação autônoma de execução de título judicial, dando 

formação a nova ação, devendo o executado ser citado e intimado de 

todos os seus termos. Dessa forma, não há como considerar o executado 

como intimado do cumprimento de sentença, por ter deixado de comunicar 

o juízo de eventual mudança de endereço. Intime-se o exequente para 

indicar o endereço do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 6 de dezembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005271-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005271-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEILA CRISTINA DE LIMA 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Nos termos do artigo 

317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada 

(cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de 

serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação de com firma 

reconhecida, declaração de residência com firma reconhecida pelo 

proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo com firma 

reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como cópia 

dos documentos pessoais, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000872-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO NASCIMENTO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 06 de dezembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-08.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA TENORIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 06/02/2019, às 13h15min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004926-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDONI MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FISIOMASTER EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004926-59.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALDONI MARQUES 

REQUERIDO: FISIOMASTER EIRELI - ME Vistos. VALDONI MARQUES, 

qualificado na inicial, ingressou com AÇÃO de INDENIZAÇÃO por DANOS 

MORAIS c/c PEDIDO de OBRIGAÇÃO de FAZER e PEDIDO de 

ANTECIPAÇÃO de TUTELA em desfavor de FISIOMASTER EIRELI, 

sustentando, em síntese, que efetuou a compra de um aparelho 

massageador, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), parcelado 

no cartão de credito, em 12 vezes de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

Ocorre que o aparelho não era compatível com o que havia adquirido, por 

esse motivo procurou o PROCON, oportunidade que a empresa requerida 

teria informado que procederia ao cancelamento da compro, mediante a 

devolução do produto. O reclamante relata que efetuou a devolução do 

produto, pelos Correios, entretanto a reclamada não efetuou o 

cancelamento da compra que continua sendo debitada de seu cartão de 

crédito. Dessa forma, pleiteia a concessão da tutela de urgência para o fim 

de determinar que a reclamada efetue o cancelamento da compra do 

massageador. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada efetue o 

cancelamento da compra do massegeador, uma vez que efetuou a 

devolução do produto e não teve o cancelamento do contrato. Dos 

documentos acostados aos autos é possível verificar que o autor adquiriu 

o massegeador da empresa reclamada e as parcelas referente a compra 

tem sido descontadas do cartão de crédito. Assim sendo, ainda que numa 

análise superficial dos fatos, entendo que estão presentes provas aptas 

ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva 

ao deferimento parcial da medida pleiteada, já que o cancelamento ou não 

da compra deverá ser analisado no mérito da ação. Ante ao exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada e determino que a 

reclamada suspenda a cobrança das parcelas referented a compra do 

massageador, até o deslinde da ação, a contar a intimação desta decisão, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Defiro a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a 

reclamada apresente, no prazo da contestação, provas quanto a fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do 

CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta 

de audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 

de dezembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005146-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005146-57.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MAYCON DOUGLAS SILVA 

ROCHA REQUERIDO: FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO 

Vistos. MAYCON DOUGLAS DA SILVA ROCHA qualificado na inicial, 

ingressou com AÇÃO de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS c/c PEDIDO 

de OBRIGAÇÃO de FAZER e PEDIDO de ANTECIPAÇÃO de TUTELA em 

desfavor de FACEM – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO, 

sustentando, em síntese, que é aluno na instituição requerida e que para 

frequentar o curso em que se encontra matriculado efetua o pagamento 

todo dia 10 de cada mês, no valor de R$ 306,90 (trezentos e seis reais e 

noventa centavos), para que faça jus ao desconto oferecido pela 

instituição requerida. Ocorre que no mês de agosto/2018, o reclamante 

estava em viagem e solicitou à empresa reclamada que efetuasse o envio 

do boleto referente ao mês de agosto, para que pudesse efetuar o 

pagamento no dia 10 de agosto e fizesse jus ao desconto concedido. 

Alega o reclamante que a reclamada não enviou o boleto na data 

mencionada. No dia 11 de agosto, o reclamante entrou em contato com a 

requerida para que novamente enviasse o boleto para pagamento, 

entretanto o boleto foi gerado e encaminhado com o valor sem o desconto. 

Informa que tentou solucionar o problema de forma administrativa, a fim de 

que pudesse efetuar o pagamento da mensalidade referente ao mês de 

agosto com desconto, uma vez que havia solicitado o boleto em tempo 

hábil. Dessa forma, pleiteia a concessão da tutela de urgência para o fim 

de determinar a suspensão da cobrança do débito e de sua negativação e 

inscrição no cadastro de inadimplentes. É, em síntese, o necessário. 

DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 
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parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada efetue a 

suspensão da cobrança, bem como que a requerida se abstenha de 

realizar a negativação ou inscrição do nome do requente nos órgão de 

proteção ao crédito Dos documentos acostados aos autos é possível 

verificar que o autor e a reclamada possuem um vínculo contratual de 

prestação de serviço de ensino superior, ocorre que não ficou evidente, 

inicialmente, que o reclamante tenha requerido em tempo hábil o boleto 

para que pudesse realizar o pagamento com o desconto ofertado pela 

reclamada. Observa-se pelos “prints” da tela do celular que as primeiras 

mensagens de solicitação foram realizadas no dia 20 de agosto. Quanto 

ao periculum in mora, observa-se que tal requisito também não foi 

preenchido, já que o reclamante ingressou com a ação no mês de 

dezembro, ou seja, há aproximadamente 4 (quatro) meses depois de 

realizada a cobrança da mensalidade em um valor superior ao costumeiro 

pago pelo reclamante. Por via de consequência, dado a não-configuração 

da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista 

que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de 

exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação ao pedido 

de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do juiz, 

conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do 

consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados 

ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor) 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A Secretaria do 

Juizado Especial deverá realizar o agendamento de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004755-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004755-05.2018.8.11.0045. INTERESSADO: THIAGO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. THIAGO JOSÉ DA 

SILVA ingressou com pedido de Tutela Provisória Antecipada em Caráter 

Antecedente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

qualificados na inicial. O Autor alega, em síntese, que ocupa o cargo de 

agente prisional, sendo lotado na Unidade Prisional de Lucas do Rio 

Verde/MT, entretanto, devido às ameaças que vem sofrendo em razão do 

seu cargo, solicitou transferência para Unidade Prisional de Barra do 

Bugres/MT, por meio do requerimento administrativo nº 502202/2018, 

todavia teve seu pedido indeferido. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Primeiramente cumpre esclarecer que o Juizado Especial possui rito 

próprio, desse modo, é inviável o rito de tutela provisória em caráter 

antecedente pleiteado pelo Autor, motivo pelo qual recebo o pedido como 

Tutela de Urgência. A Tutela de Urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No presente caso, a parte autora postula a concessão de tutela 

de urgência de natureza satisfativa, ou seja, determinação judicial para 

que o requerido promova a transferência do autor para UP da comarca de 

Barra do Bugres/MT, em consequência das ameaças que vem sofrendo, 

no entanto verifica-se que não estão demonstrados os pressupostos 

acima citados, isso porque a decisão que indeferiu o pedido do requerente 

foi devidamente fundamentando com base na Resolução 09/2009, do 

CNPCP, incluída na Resolução 09/2011, a qual determina que o número de 

agentes do estabelecimento penal deve respeitar a proporção de 1 (um) 

agente penitenciário para cada 5 presos. Ademais, em análise dos 

documentos que instruíram a inicial, observo que a liminar se confunde 

como mérito da causa, razão pelo qual será analisada no deslinde da 

ação. Dessa forma, ausente prova inequívoca apta ao convencimento 

acerca da verossimilhança da tese autoral, afigura-se incabível, o 

deferimento da medida de pleiteada, fazendo-se necessária a 

oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte 

requerida. Posto isto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Cite-se o 

reclamado, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. Defiro o prazo de 15 dias para juntada da procuração. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, de 06 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003995-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA BERTOLINI MORETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003995-56.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ZILDA BERTOLINI MORETTI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo conforme o 

estado do processo, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, reatando controvertida somente questão de direito. 

Anote-se que “presentes as condições gerais que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder” (STJ, REsp n. 2.832). Além disso, desnecessária a dilação 

probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se 

elucidadas pela prova documental, não tendo o condão a prova oral de 

trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde. No mais, a 

demanda versa matéria de direito, tratando-se de interpretação dos 

ditames constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto do 

processo. A preliminar de ilegitimidade de parte arguida pelo segundo 

requerido, confunde-se com o mérito e será com este analisado em 

conjunto. O Estado ou o Município responde pela obrigação de prestar 

assistência à saúde porque ambos integram em conjunto com a União o 

Sistema Único de Saúde e firma-se a obrigação pela preservação da 

saúde pública da comunidade, cuja responsabilidade é solidaria quanto à 

resposta às necessidades da população. O Código de Saúde do Estado 

de Mato Grosso (Lei n. 7.110/1999) prevê ação articulada do Estado e do 

Município na execução e no desenvolvimento das questões do sistema de 
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saúde. Assim também é a orientação prevista na Constituição do Estado 

de Mato Grosso. O Sistema de Saúde é qualificado pela unicidade e impõe 

aos Municípios a ação direta e aos Estados a ação complementar, com 

suplementação das diretrizes pela União. A distribuição das competências 

e das obrigações dentro do Sistema Único de Saúde não exime os entes 

federados de sua responsabilidade solidária. O sistema de referência 

contra referência (no âmbito de competência administrativa dos órgãos 

públicos) indica a solidariedade. Ressalte-se que a descentralização 

político-administrativa criada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, não 

significa isenção de parcela da responsabilidade de cada um dos entes 

integrantes da Federação, pois trata-se apenas e tão somente de medida 

de gestão a fim melhorar a qualidade do atendimento, sem, contudo, eximir 

o ente público quanto às responsabilidades em prestar a assistência 

integral à saúde a quem dela precisar. Além disso, normas editadas pelo 

Sistema Único de Saúde não se sobrepõe à Constituição Federal, as 

Constituições dos Estados e também as normas legais editadas e 

aprovadas pelo Congresso Nacional, não podendo o ente público 

invocá-las a fim de eximir-se de suas responsabilidades na gestão que lhe 

compete. Assim, a solidariedade permite o manejo de ação, como dito, 

contra ente público individualmente, ou contra ambos conjuntamente, sem 

necessidade de integração ou exclusão na lide: qualquer um e ambos 

respondem. De outro lado, a dignidade da pessoa humana é uma garantia 

prevista no texto do artigo 1º da Constituição Federal e constitui 

fundamento da República Federativa do Brasil, sendo o direito à vida e à 

saúde garantias fundamentais, como previsto nos arts. 5º e 6º. Desse 

contexto jurídico decorre o direito da pessoa humana ao tratamento 

necessário à sua sobrevivência digna, que há de ser garantido 

imediatamente, imune a entraves burocráticos. Não se pode olvidar que a 

organização da seguridade social tem por objetivo a “universalidade da 

cobertura e do atendimento” (CF, art. 194, I), além de o serviço público de 

saúde adotar a diretriz do “atendimento integral” (CF, art. 198, II). O direito 

à saúde foi concebido pelo legislador constituinte como um direito de todos 

e dever do Estado que deve garanti-lo, indiscriminadamente, a qualquer 

integrante da comunidade, por força da adoção de políticas sociais e 

econômicas voltadas para esta finalidade. As ações e serviços de saúde 

foram considerados de relevância pública, tendo a diretriz do atendimento 

integral como um de seus lastros. Em consequência, deve o Estado prover 

as condições necessárias ao pleno exercício dos direitos à vida e à 

saúde, sendo irrelevante a maneira como será distribuído o serviço. 

Ressalte-se ainda que a Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, determina que a saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º). E quando se diz 

“Estado” refere-se a todos os entes públicos, incluindo aí o Município. 

Nesse sentido, estabelece o artigo 7º do mencionado diploma legal: Art. 

7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas o art. 198 

da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I – 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; II – integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. Sem destaque no original. Tem-se, portanto, que 

os serviços de saúde são norteados pelos princípios da universalidade e 

da integralidade de assistência, o que já seria o bastante para o 

acolhimento da pretensão, posto que não é dado ao ente público restringir 

o acesso do cidadão ao Sistema Único de Saúde, sobretudo em razão da 

gravidade da enfermidade que acometia o paciente, que exigia tratamento 

com a maior célere e brevidade possível, em razão da urgência do 

procedimento. Nesse contexto, conclui-se que o direito à saúde, 

desdobramento imediato do princípio da dignidade da pessoa humana e 

intrinsecamente ligado ao direito à vida (artigos 1º, III, e art. 5º, caput, da 

CF), figura entre os direitos fundamentais e, por conseguinte, está 

positivado como direito público subjetivo, razão pela qual se aplica o 

disposto no artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal, segundo o qual “as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicabilidade imediata”. Assim, não constitui violação da tripartição de 

poderes a atuação judicial no sentido de concretizar o direito à vida. Pelo 

contrário, trata-se de simples incidência do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, que assegura a toda e qualquer pessoa socorrer-se do Poder 

Judiciário para prevenir ou fazer cessar lesão a direito, mormente quando 

estão em jogo bens da magnitude da vida e da saúde, que naturalmente 

ocupam posição de proeminência quando confrontados com outros, como 

óbices orçamentários, administrativos e burocráticos. Nesse passo, 

convém assinalar que o caráter programático das regras inscritas no texto 

da Constituição Federal não pode converte-se em promessa constitucional 

inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello). No 

caso dos autos, a paciente tem foi diagnosticada com fibrilação atrial, 

hipertensão e dislipidemia com riscos de embolia (AVC) e embolia arterial 

periférica, representada pelo CID 110. Assim, além do medicamento 

Xarelto à paciente tem indicação para uso contínuo dos medicamentos 

Diovan HCT 320/25mg e Neblock 5mg diariamente O fato de o medicamento 

de ser de alto custo, não significa a isenção de responsabilidade dos 

requeridos que devem garantir o tratamento médico necessário à 

recuperação da saúde da paciente, assim como o fornecimento dos 

medicamentos necessários e indicados para o tratamento da moléstia. Os 

exames e laudos médicos aportados nos autos comprovam a indicação do 

medicamento para o tratamento da paciente, os quais trazem, inclusive, a 

justificativa para a indicação desse medicamento,e, sobretudo porque 

trata-se de medicamento não contemplado pelo Sistema Único de Saúde – 

SUS, e também por ser medicamento de alto custo a autora não tem 

condições de adquirir sem prejuízo do próprio sustento. De outro lado, o 

médico assistente é o profissional que detém melhores condições de 

avaliação e indicação do tratamento mais eficaz e efeitos positivos para a 

manutenção da qualidade de vida e manutenção da saúde da paciente, 

cuja indicação não pode ser contestação sem a devida contraprova. 

Convém registrar ainda a inexistência de condições econômicas da 

paciente de suportar as despesas do procedimento, tanto que está 

representado elo Defensoria Pública, sendo, por outro lado, beneficiário da 

gratuidade de justiça, pois a omissão pode representar insuperável ofensa 

ao princípio maior do natural direito à vida, inscrito no art. 5º, caput, da 

Constituição Federal, mormente e considerando o apontamento de 

urgência no referencial médico. Consigne-se também que inexiste indevida 

ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo. Se a situação 

concreta faculta ao administrador alternativa, o Judiciário não pode 

censurar seu juízo discricionário. Todavia, caso a hipótese concreta se 

discuta a subsunção da conduta administrativa aos parâmetros legais, é 

possível controle judicial sobre o comportamento abusivo ou omissão 

abusiva. Isso porque o administrador pode escolher a melhor maneira de 

executar a lei, mas não pode omitir-se quando tem o dever de agir. 

Igualmente, relevante anotar que a cláusula da “reserva do possível” – 

ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode 

ser invocada, pelo ente público, com a finalidade de exonerar-se do 

cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente, quando, 

dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até 

mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido 

de essencial fundamentalidade. Importa destacar ainda que o poder 

discricionário do administrador público deve ser exercido dentro do campo 

permitido pela legalidade, assim, a avaliação da conveniência e da 

oportunidade encontra barreiras nos limites da legalidade e 

constitucionalidade. O limite no presente caso é o direito à vida e à saúde 

que o paciente tem respaldado no caput do art. 5º, no art. 6º e no art. 196, 

todos da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90, sendo descipiendo 

anotar que a divisão administrativa de atribuições realizada pelo SUS não 

pode afastar este conjunto de normas de hierarquia notadamente superior. 

Em razão das normas citadas não se pode ventilar a tese do Estado, 

assim como do segundo requerido, que imputam ao outro a 

responsabilidade, pois neste caso estar-se-ia diante de responsabilidade 

solidárias dos requeridos. Por fim, não é o caso de determinar o ingresso 

da União na lide, ante a solidariedade dos requeridos. III. Dispositivo. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta por ZILDA 

BERTOLIN MORETTI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, para CONDENAR confirmar em 

definitivo a tutela de urgência concedida nos autos (Id. 15598232), 

acrescido dos medicamentos Divan HCT 320/25mg e Neblock 5mg, pelo 

tempo necessário à recuperação da saúde da paciente, conforme 

orientação do médico assistente, ainda que mediante a exigência da 
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receita médica atualizada para a entrega dos medicamentos. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 06 de dezembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ARAGAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS ARAGAO DOS SANTOS OAB - SP0346192A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000586-72.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES REQUERIDO: LUCAS ARAGAO DOS SANTOS Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, verifico que o RECORRENTE 

aduz a existência de erro material no julgado. Os embargos de declaração 

serão acolhidos sempre que visualizada a OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE. Inobstante, “Os erros materiais podem ser corrigidos de 

ofício”, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei 9.099/95. In casu, 

entendo que assiste razão à parte Recorrente, eis que não há pedido de 

extinção do feito, tratando-se de notório erro material o “decisum” de id. 

12894041. “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, para corrigir o erro material e determinar o prosseguimento do 

feito. Por oportuno, INTIMO a parte Autora para manifestar-se quanto à 

petição e comprovantes de pagamento apresentados pelo Réu em id. 

12634476; Revogo o “decisum” de id. 12894041; Submeto à homologação 

da MM. Juíza. P. I. Cumpra-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010247-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO LOPES GOIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010247-24.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: DOUGLAS DA SILVA 

GUIMARAES EXECUTADO: DIEGO LOPES GOIS Vistos. Relatório 

dispensando na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A oposição 

de embargos de declaração é admissível tão somente nas estritas 

hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visando 

tão somente integrar a decisão recorrida. Em se tratando de processo de 

execução, via de regra, não aplica a extinção por inércia do exequente, 

sendo certo que a ausência do impulso da execução levará ao 

arquivamento do feito e, eventualmente, à prescrição. No caso dos autos, 

a extinção ocorreu por inércia da parte exequente que devidamente 

intimada permaneceu inerte. Com efeito, trata-se de processo de 

execução submetido à regramento próprio previsto na Lei n. 9.099/95, que 

no artigo 53, § 4º, autoriza a extinção da execução se não for encontrado 

o devedor e por inexistência de bens passíveis de penhora. Aliás, é 

justamente a hipótese dos autos, conquanto a extinção foi em decorrência 

da inércia do exequente, o presente recurso deve ser acolhido tão 

somente para extinguir a execução por ausência de bens à satisfação da 

execução. Na espécie, verifica-se que foram realizadas as tentativas de 

localização do devedor e também as tentativas de bens para a satisfação 

da execução, todas infrutíferas. Logo, deve ser submetida à sistemática 

prevista na Lei n. 9.099/95 e Enunciados 75 e 76 do Fonaje. Ante o 

exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração opostos por 

DOUGLAS DA SILVA GUIMARÃES para tornar sem efeito a sentença 

exarada no evento 12224384. Entretanto, JULGO extinta a presente 

execução com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95 c/c os 

Enunciados 75 e 76 do FONAJE. Sem condenação em custas processuais 

e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixas e 

cautelas de praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 29 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 06 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001823-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ABUTAKKA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONORINO SONALLIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001823-44.2018.8.11.0045. REQUERENTE: THIAGO ABUTAKKA DE 

SANTANA REQUERIDO: ONORINO SONALLIO Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária produção de outras provas além 

das que já constam dos autos. Rejeito a preliminar de ilegitimidade de parte 

arguida pelo requerido, pois o autor, além de ser o condutor do veículo 

envolvido na colisão é casado com a proprietária do automóvel e, portanto, 

possui interesse e legitimidade na propositura da presente ação. No 

mérito, o reclamante alega que no dia 18 de março de 2018 estava 

conduzindo o veículo Toyota Corolla 2002/2003, de Placa JUG 2737, 

registrado em nome de sua esposa, e ao trafegar pela Avenida Goiás, 

sentido Supermercado Delmoro, seu veículo foi atingido na lateral traseira 

pelo veículo conduzido pelo requerido que atravessou a Avenida São 

Paulo em direção à Avenida Goiás. Em razão da colisão, sofreu prejuízo 

material no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) pelo conserto 

do veículo, bem como R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de 

deslocamento do autor e de sua família, para o trabalho e escola da filha 

menor. O requerido, por sua vez, alegou que quem deu causa à colisão foi 

o autor que invadiu a pista preferencial onde trafegava o requerido. Com 

efeito, ao contrário do que foi relatado pelo reclamante na petição inicial, a 

dinâmica da colisão não se deu na forma defendida pelo autor. A Avenida 

Goiás, por meio de pesquisa no Google Maps, é possível aferir que a 

referida avenida é uma preferencial e que trafega pela Avenida São Paulo 

deve observar as placas de sinalização de “Pare” para só então cruzar a 

avenida Goiás. Por outro lado, é possível aferir que a Avenida Goiás não 

possui placa de sinalização “Pare”, justamente por se tratar de avenida 

preferencial no cruzamento com a Avenida São Paulo. Além disso, o vídeo 

juntado pelo requerido nos autos (Id. 13894805) é possível aferir que o 

requerido trafegava na pista do lado esquerdo, no mesmo sentido e na 

mesma avenida que o autor; porém determinada ocasião o autor invadiu a 

pista do requerido para tentar um cruzamento em direção à rotatória, sem 

atentar-se para o fluxo de veículo à sua esquerda. Logo, pela dinâmica da 

colisão o autor foi quem deu causa à colisão dos veículos. Dessa forma, 

os fatos ocorreram de maneira diversa do que foi relatado no pedido 
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inicial. O autor, agindo com culpa manifesta invadiu a pista contrária no 

intuito de convergir à esquerda, deu causa ao acidente. Destaco que o 

“condutor deverá, a todo momento, ter o domínio de seu veículo, 

dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do 

trânsito” (art. 28, do CTB). O cuidado indispensável à segurança do 

trânsito a que se refere o dispositivo legal citado é reafirmado pelo dever 

imposto ao condutor que, na intenção de adentrar pista contrária para 

executar manobra de conversão, certificar-se da possibilidade na 

realização com segurança. A culpa do autor, portanto, é evidente e 

presumida. Assim, o autor não demonstrou os fatos constitutivos do seu 

direito, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (art. 373, I, do 

CPC), não havendo que se cogitar, portanto, de culpa exclusiva de 

terceiro, tampouco culpa concorrente ou caso fortuito e força maior. 

Portanto, demonstrada a culpa do autor, de rigor a obrigação de ressarcir 

o prejuízo causado ao requerido, pelo que deve ser acolhido o pedido 

contraposto em relação aos danos materiais de R$ 1.410,00 (mil, 

quatrocentos e dez reais), devidamente comprovados nos autos. Por 

outro lado, quanto aos danos morais entendo que não são devidos 

porquanto não houve ofensa aos direitos da personalidade do requerido. 

Além disso, não houve ferimentos ou danos físicos à pessoa do requerido 

cujo prejuízo foi tão somente de ordem material. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação 

cível proposta por THIAGO ABUTAKKA DE SANTANA em desfavor de 

ONORINO SONALLIO, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado por ONORINO SONALLIO 

em desfavor de THIAGO ABUTAKKA DE SANTANA, e condeno o autor ao 

pagamento de R$ 1.410,00 (mil, quatrocentos e dez reais) ao requerido, na 

forma simples, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, a partir 

da data do orçamento juntado nos autos, acrescido de juros de mora de 

1% a.m., a partir da citação. Assim, resolvo o mérito na forma do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 05 de dezembro de 

2018. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 06 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012117-41.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Vistos, etc 

Trata-se de execução de título executivo extrajudicial, onde não foram 

localizados bens penhoráveis, sendo o exequente intimado, porém se 

manifestou requerendo, reiteradamente, a busca de bens do executado 

pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido. O 

artigo 53, § 4º, da lei 9099/95, assim dispõe: “Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”. Compulsando os autos, verifico 

já fora realizada a tentativa de penhora em contas do executado, assim 

como, também foram feitas as competentes buscas pelo sistema 

RENAJUD, porém todas restaram infrutíferas. Consoante decisão de id 

12621073, cabe ao exequente indicar bens de propriedade do executado 

passíveis de penhora, vez que, todas as diligências que competia a este 

juízo já foram realizadas. Sendo assim, considerando que o executado 

deixou transcorrer o prazo concedido para indicação de bens, sem, 

contudo, indicá-los, resta-me extinguir o feito ante a ausência de bens 

penhoráveis. Neste mesmo sentido é o entendimento que emana da Turma 

Recursal deste Estado, conforme se verifica no julgado abaixo transcrito: 

“RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS 

PENHORÁVEIS - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 

4º, DA LEI Nº 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.” (TJMT - RI, 4634/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

24/05/2012, Data da publicação no DJE 13/06/20120 Posto isso, e sem 

maiores delongas, nos termos do artigo 53, § 4º, da lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA a presente demanda. Sem custas ou despesas 

processuais Submeto à MM. Juíza para homologação. Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003943-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUCENIR SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003945-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SATIRO DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003946-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SATIRO DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003952-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005064-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EFRAYN HUDYMA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003980-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SENICLEIA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004049-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003816-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELLINE BRANDAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003815-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELLINE BRANDAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003814-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELLINE BRANDAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003766-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004072-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004052-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE RUFINO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004053-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE RUFINO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001903-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a 

desistência do processo antes da audiência de conciliação.. Importante 

ressaltar que a desistência da ação pelo autor importará em extinção do 

feito sem julgamento do mérito, independentemente da anuência do réu já 

citado (Enunciado nº. 90 do FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, com 

fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 06 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005165-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELMA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004136-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CORREIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOSMAR SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a 

desistência do processo. Importante ressaltar que a desistência da ação 

pelo autor importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 06 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004117-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 
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9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003955-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULLYA MARIANA DA SILVA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS XAVIER SILVA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004171-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI LINO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a 

desistência do processo. Importante ressaltar que a desistência da ação 

pelo autor importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 06 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004161-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BELINA PEDRINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004250-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO CORREA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004249-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 
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9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004248-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA ANTONIELE ALVES GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004648-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CAROLINA FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004210-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA COIMBRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004209-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA COIMBRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004191-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MIRIAN DOS SANTOS BARACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001999-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FUMEGALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE OAB - MT22046/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE OAB - MG0074307A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000026-33.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LAURA FUMEGALI 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II.Fundamentação. O feito comporta julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

uma vez que as provas coligidas nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Indiscutível que a relação existente entre as 

partes é de consumo, sendo aplicável as normas do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso, consoante o disposto na Súmula 469 do 

Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Assim, de acordo com a 

legislação consumerista, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas 

de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), 

caracterizando-se abusiva aquelas que o coloquem em desvantagem 

exagerada ou incompatível com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV). 

Conforme se extrai dos documentos coligidos nos autos, a autora foi 

diagnosticada com transtorno depressivo maior, de caráter decorrente e 

associado a dores lancinantes e crônicas, representado pelo CID 10, e 

que apresentou resistência da patologia às abordagens medicamentosa e 

psicoterápica. Dessa forma, a autora recebeu orientação e indicação para 

submeter-se a sessões de eletroconvulsoterapia. Entretanto, a requerida 

negou à cobertura do tratamento sob a alegação de que o procedimento 

não possui cobertura pelo plano de saúde e está excluído do rol de 

procedimentos adotados pela ANS. Com a negativa de cobertura do plano 

à cobertura do procedimento, obrigou à autora a custear o valor do 

procedimento. Com efeito, a tese da requerida de que o procedimento não 

deve ser coberto pelo fato de a autora não preencher os requisitos de 

elegibilidade fixado pela ANS não merece prevalecer. Isso porque, ainda 

que os requisitos não tenham sido preenchidos, não cumpre a requerida 

refutar a prescrição do procedimento realizada por médico assistente que 

acompanhou e acompanha o diagnóstico e evolução do quadro clínico da 

paciente, cabendo consignar, por outro lado, que as resoluções da ANS 

não possuem força de lei. Registre-se que a indicação do procedimento 

ocorreu após a autora ter submetido a outros tratamentos, sem êxito. 

Ainda, tendo em vista que a doença que acomete a autora é coberta pelo 

contrato, fato incontroverso nos autos, negar a cobertura ao 

procedimento indicado pelo médico assistente da autora significa negar 

cobertura ao tratamento da doença, mormente pelo fato da autora ter se 

submetido a outros tratamentos e não ter obtido sucesso. Deste modo, 

infere-se que a recusa da cobertura do tratamento prescrito à autora se 

mostra indevida e injustificada, sendo contrária à própria natureza do 

contrato, que é de assistência à saúde. Nesse sentido é o entendimento 

consolidado no Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE 

SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO 

MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE 

E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. “O 

Superior Tribunal de Justiça entende ser abusiva a cláusula contratual que 

exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, 

porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão 

cobertura, mas não o tipo de terapêutica, indicada por profissional 

habilitado, na busca da cura” (AgInt no AgInt no REsp 1622150/PR, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 

18/08/2017). 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida 

da operadora é passível de condenação por dano moral, uma vez que 

agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua 

higidez físico-psicológica. 3. O recurso especial não comporta o exame de 

questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos 

autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. Somente em hipóteses 

excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por 

danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o 

afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o 

montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a 

justificar sua reavaliação em recurso especial. 5. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no AREsp 1113369/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 

09/10/2017). Deste modo, devidamente comprovada a prescrição médica a 

respeito do procedimento, forçoso reconhecer o dever da requerida de 

arcar com referido procedimento, neste caso, impõe-se o dever de 

ressarcir à autora. Quanto aos danos morais, entendo devidos. Isso 

porque, para a configuração dos danos morais exige a ocorrência de 

lesão aos direitos da personalidade apta a gerar no homem médio, dor, 

tristeza ou sofrimento intenso capaz de provocar desequilíbrio psicológico. 

No caso dos autos, não se pode afirmar que a negativa de cobertura do 

tratamento médico seja admitido como mero aborrecimento cotidiano. A 

recusa da requerida à cobertura do procedimento médico indicado para o 

tratamento da paciente, além de causar frustração à autora quanto a 

expectativa de lhe ser prestado adequadamente o serviço contratado, fez 

com que a paciente fosse submetida a longo e desnecessário sofrimento 

e ainda teve que custear do seu próprio bolso as despesas para 

submeter-se ao tratamento, quando já paga o plano justamente para ter os 

benefícios oferecidos. Assim, verificado o evento danoso, exsurge o 

dever de indenizar, a teor do que dispõe o artigo 186 do Código Civil. 

Assim, configurado o dano moral, o nexo de causalidade e a conduta ilícita 

da requerida, passo à valoração dos danos morais. O valor da 

indenização deve servir de lenitivo para a vítima, como forme de amenizar 

o sofrimento. De outro lado, deve servir como penalização do autor do 

ilícito, de modo a dissuadi-lo de condutas similares no futuro. Atendendo 

as finalidades compensatória e pedagógica da indenização, seu 

arbitramento deverá encontrar parâmetros na amplitude do dano sofrido; o 

grau de culpa do autor do ilícito; e na capacidade econômico-financeira 

das partes envolvidas. Não deverá irrisório a ponto de não representar 

uma penalidade ao autor do ilícito, nem vultoso a ponto de representar 

fonte de enriquecimento sem causa. À luz dos parâmetros acima 

descritos, e levando em consideração os fatos narrados na 

fundamentação, entendo suficiente às finalidades do instituto o 

arbitramento do valor da indenização a título de compensação por dano 

moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que atende satisfatoriamente 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo ainda a 

finalidade de amenizar o sofrimento da vítima e penalizar a infratora, para 

evitar e desencorajar a repetição de casos semelhantes. Por arremate, em 

relação ao ressarcimento de despesas com deslocamento e hospedagem 
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entendo indevido porque não há previsão desse tipo procedimento nos 

contratos de plano de saúde, e as administradoras de planos de saúde 

não estão obrigadas a restituir valores aos pacientes em casos análogos, 

até porque não se trata de serviço contratado pelo segurado. II. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados por LAURA FUMEGALI na reclamação cível proposta 

em desfavor de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, para: (i) CONDENAR a requerida à restituição da 

quantia R$ 15.160,00 (quinze mil e cento e sessenta reais), à parte autora 

a título de dano material, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC 

a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação e; (ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o 

qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme 

norma do art. 406, do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN 

e artigo 240 do CPC, a contar da citação, por se tratar de ilícito decorrente 

de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. 

SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta sentença, em 

não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 06 de dezembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 06 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003351-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PATRICIA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SILVA LIMA OAB - TO5620 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003232-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENILDO BRITO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a 

desistência do processo. Importante ressaltar que a desistência da ação 

pelo autor importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 06 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003483-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR PEDRO PRASS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003483-73.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[RURAL (ART. 48/51), CONCESSÃO, REAJUSTES E REVISÕES 

ESPECÍFICOS]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

NESTOR PEDRO PRASS Endereço: Av. Sergipe, 160, E, Rio Verde, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 553, S, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado(a) do polo ativo, para no prazo de 

05(cinco) dias, se manifestar acerca da juntada do Laudo Pericial. LUCAS 

DO RIO VERDE, 6 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003418-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE DO SOCORRO MELO RAIOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003418-78.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.280,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: BERNADETE DO 

SOCORRO MELO RAIOL Endereço: c, c, c, c, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado(a) do polo ativo, para no prazo de 

05(cinco) dias, se manifestar acerca da juntada do Laudo Pericial. LUCAS 

DO RIO VERDE, 6 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003470-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003470-74.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.280,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

PAULO CEZAR DE GODOY Endereço: d, d, d, d, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado(a) do polo ativo,para no prazo de 

05(cinco) dias, se manifestar acerca da juntada do Laudo Pericial. LUCAS 

DO RIO VERDE, 6 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003784-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDAURA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003784-20.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.280,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA LINDAURA 

DA CONCEICAO Endereço: SD, SD, DD, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Endereço: desconhecido A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado(a) do polo ativo,para no prazo de 05(cinco) dias, 

se manifestar acerca da juntada do Laudo Pericial. LUCAS DO RIO VERDE, 

6 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002959-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA CINTRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002959-76.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: PEDROLINA CINTRA DO NASCIMENTO Endereço: Rua 

Amazonita, 831, N, Tessele Junior, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Endereço: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, 553, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado(a) do polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estapara no prazo de 

05(cinco) dias, se manifestar acerca da juntada do Laudo Pericial. LUCAS 

DO RIO VERDE, 6 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004203-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CICLO CAIRU LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA RIBEIRO GONCALVES LIMA OAB - RO0002800A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIS AMINATI DA CUNHA (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004203-74.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 27.670,16 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

CICLO CAIRU LTDA Endereço: RUA CAIRU, 601, SETOR INDUSTRIAL, 

PIMENTA BUENO - RO - CEP: 76970-000 POLO PASSIVO: Nome: ALIS 

AMINATI DA CUNHA Endereço: RUA ESMERALDA, QUADRA 70, LOTE 03, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com 

o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 6 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002022-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR RODRIGUES ALVES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002022-37.2016.8.11.0045 Valor da causa: R$ 33.401,87 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 455 de 1103



Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., S/n, AV CIDADE DE DEUS, PREDIO PRATA - 2 

ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: 

Nome: OSMAR RODRIGUES ALVES - ME Endereço: Rua Francisco Beltrão, 

493 S, quadra 82 lote 01, Menino Deus, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado(a) do polo ativo, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

juntada da certidão negativa do oficial de justiça. LUCAS DO RIO VERDE, 6 

de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001014-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001014-54.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 525,42 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: OMNI FINANCEIRA S/A Endereço: AVENIDA SÃO GABRIEL, 555, - 

LADO ÍMPAR, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01435-001 

POLO PASSIVO: Nome: ARLAN RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: Rua 

Tres Passos, 332, Menino Deus, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de dezembro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004582-49.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE NAURA SILVA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N.º 1004582-49.2016.8.11.0045 VISTO. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas 

que pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT,17 de abril de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000171-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON GUSTAVO BOMBEM FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES ROCHA DE OLIVEIRA OAB - SP255760 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON GILBERTO FLORES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1000171-89.2018.8.11.0045 INVENTÁRIO VISTO. 

Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a 

alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais do 

requerente, assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que o requerente instrua o feito: a) cópias das três últimas 

declarações de imposto de renda, cópia da CTPS ou ainda, outro 

documento que efetivamente seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita; b) matrícula 

do imóvel atualizada, objeto do contrato. Em impossibilidade de comprovar 

os seus rendimentos, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no 

mesmo prazo acima aludido, bem como demais documentos, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de março de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001509-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO(A))

CARLA SIMONE SCHLINDWEIN OAB - MT16668/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSS - APS Lucas do Rio Verde (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001509-35.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: 

[PARCELAS DE BENEFÍCIO NÃO PAGAS, RESTABELECIMENTO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, LIMINAR, Intimação / 

Notificação]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: Rua Araca, 3425-S, 

Amazonas II, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSS - APS Lucas do Rio Verde Endereço: Rua 

Paranapanema, LT 11 -Q 71, A, Jardim das Palmeiras, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: INSS Endereço: AV CASTELO 

BRANCO, sem numero, (LOT JD IMPERADOR), JARDIM IMPERADOR, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Procedo a INTIMAÇÃO das 

partes requerente e requerida para no prazo de 05(cinco) dias se 

manifestarem acerca do Laudo Pericial, juntado. LUCAS DO RIO VERDE, 6 

de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000343-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA PINTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000343-31.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SUCUMBÊNCIA, CUSTAS, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, NULIDADE, MULTA 

COMINATÓRIA / ASTREINTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA, PROVAS, Intimação / Notificação]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: JACIRA PINTO DE SOUZA Endereço: 

AVENIDA MARANHÃO, 1171, N, DISTRITO INDUSTRIAL, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 553, 8 ANDAR, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para no prazo legal, impugnar à 

contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de dezembro de 2018. Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001288-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCAS J. M. DE OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001288-18.2018.811.0045 AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO VISTO. Pois bem. A possibilidade de 

concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da pessoa 

jurídica vem disposta no art. 98 do Código de Processo Civil. Entretanto, o 

benefício apenas deve ser concedido se houver comprovação acerca da 

insuficiência de recursos, diante das dificuldades econômicas e 

financeiras para arcar com os diferentes ônus do processo, sem que isso 

cause prejuízo a suas atividades, visto que a presunção de veracidade 

milita apenas em favor da pessoa natural, conforme prevê o art. 99, § 3°, 

do mesmo Diploma Processual Civil. A prova da insuficiência de recursos 

financeiros é o que determina o enunciado da Súmula n. 481 do Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Isso significa 

dizer que, sob qualquer ótica, a pessoa jurídica deve comprovar a 

necessidade do benefício. Nesse sentido é a recente jurisprudência: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INDIVIDUAL. INDEFERIMENTO. 

JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, A , DO CPC. 1. Consoante 

entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o 

deferimento da gratuidade de justiça apenas à pessoa jurídica que 

comprove a impossibilidade de arcar com as custas do processo. 

Orientação jurisprudencial sedimentada no art. 99, § 3º, do CPC/2015. 2. 

Hipótese em que a empresa agravante não comprovou encontrar-se em 

situação que caracteriza hipótese de concessão do benefício à pessoa 

jurídica. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70073465411, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 18/05/2017) Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. 

JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO. CASO CONCRETO. 

Nos termos do art. 98 do CPC/15 e da Súmula 481 do STJ, pode a pessoa 

jurídica valer-se do benefício de gratuidade, contudo, deve comprovar nos 

autos a sua necessidade, demonstrando claramente a precariedade de 

sua situação financeira. No caso, possível a análise da concessão do 

benefício a partir de declaração de renda de pessoa física, já que, em se 

tratando de empresa individual, a personalidade jurídica confunde-se com 

da pessoa física de sua representante. Circunstância em que se 

comprovou recolhimento de renda compatível com o benefício postulado. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70071110191, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 28/09/2016). Assim, nos 

termos do art. 99, § 3º, determino a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente documentos para comprovação da 

necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, demonstrando 

claramente a precariedade de sua situação financeira, bem como a 

juntada do contrato social da empresa. Não sendo possível a 

comprovação, promova o recolhimento das custas no mesmo prazo. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001321-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT0013288A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAREN BERGAMASCHI MUSSI (REQUERIDO)

LEANDRO MUSSI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001321-08.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Atos 

executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI Endereço: RUA DA BANDEIRA, 491, 

(LOT PTE NOVA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-110 POLO PASSIVO: Nome: LEANDRO MUSSI Endereço: Avenida 

Mato Grosso, 129-E, Centro, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

Nome: CAREN BERGAMASCHI MUSSI Endereço: Avenida Mato Grosso, 

129-E, Centro, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e 

dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de 

mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 6 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003480-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORQUERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003480-55.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 5.300,34 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

Endereço: AVENIDA DOUTOR AUGUSTO DE TOLEDO, 493/495, - ATÉ 

589/590, SANTA PAULA, SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09541-520 

POLO PASSIVO: Nome: PORQUERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO 

Endereço: Estrada Rural Comunidade Mutum Boa Vista, 01 - 04s, Zona 

Rural, JANGADA - MT - CEP: 78490-000 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para no prazo legal, se manifestar 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça. LUCAS DO RIO VERDE, 6 

de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001478-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA FRANZEN DAMKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001478-78.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 100,00 ESPÉCIE: 

[BLOQUEIO DE VALORES DE CONTAS PÚBLICAS, TRATAMENTO 

MÉDICO-HOSPITALAR E/OU FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: LISANDRA FRANZEN DAMKE Endereço: Rua 

Tuiuiu, 2335, Parque das Emas, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: Estado de Mato Grosso Endereço: 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MATO GROSSO, AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-903 Nome: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Endereço: Av. América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para no prazo legal, impugnar à 

contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de dezembro de 2018. Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002441-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002441-57.2016.8.11.0045 Valor da causa: R$ 17.563,09 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO, Intimação / Notificação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: RUA 

COMANDANTE COSTA, 727, - ATÉ 919/920, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-400 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Endereço: Avenida Para, 720, Alvorada, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar 

o mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de dezembro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87115 Nr: 918-32.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAIR DE JESUS TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - OAB:

 Impulsiono os presentes autos em atençao a determinação da Resolução 

CJF-RES 2017/00458, nos termos do Art. 11, intimando as partes para 

manifestação do inteiro teor do ofício requisitório expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85109 Nr: 4675-68.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORENI FRANCISCO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - 

OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos em atençao a determinação da Resolução 

CJF-RES 2017/00458, nos termos do Art. 11, intimando as partes para 

manifestação do inteiro teor do ofício requisitório expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91196 Nr: 5080-70.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43259 Nr: 3565-68.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE DE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL PF/MT - OAB:, SILVA COSTA 

NAVES - OAB:

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85457 Nr: 5045-47.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELEIDE SEBASTIANA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110997 Nr: 4415-83.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS SOUSA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestação acerca do LAUDO PERICIAL juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23828 Nr: 1671-96.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JOSÉ PEREIRA PIRES, PAULO 

ROBERTO PEREIRA PIRES, CLEUZA TEREZINHA POZZER PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6781/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A)Dirceu Peres Farias Junior, PARA 

DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA 

DE BUSCA E APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100680 Nr: 6438-36.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH FERREIRA DA SILVA BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97780 Nr: 4176-16.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIDE CAMILO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 )Posto isto, ACOLHO os embargos declaratórios levantados pelo 

embargante, para modificar o dispositivo da sentença proferida a p. 193, 

para o fim de conceder o beneficio da gratuidade de justiça ao requerido, 

de modo que sua condenação ao pagamento das custas e honorários, 

ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, paragrafo 3°, do 

CPC.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24287 Nr: 2127-46.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON BAU ARISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO LOBO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de pp. 232/249, 

interpostos contra sentença de pp. 219/230, pelo requerido/embargante, 

alegando a existência das seguintes omissões no r. decisum, quais sejam: 

capacidade técnica do autor, aduzindo ser ele produtor rural e engenheiro 

agrônomo; não cabimento da exigência de apresentar certificação do lote, 

já que a época não se tinha controle de padronização; não consideração 

da prova produzida a p. 20, a qual consigna que é amostra de semente; 

afirmação do autor em seu depoimento pessoal de que as duas amostra 

do laudo de p. 20 se referem ao segundo lote; bem como sua confissão de 

que o >>>>>>>>>Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios 

levantados pelo embargante, mantendo todos os termos da aludida 

sentença, com vista ao seu integral cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112818 Nr: 5388-38.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SARAIVA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-SP 128 341

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo 

requerente/embargante, José Saraiva de Matos, às pp. 99/100, contra a 

sentença proferida de pp. 96/98, argumentando que não houve a 

condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários de 

sucumbencia, assim requer que seja sanada a referida omissão.Intimada a 

parte embargada a se manifestar sobre os referidos embargos de 

declaração, (........)quais lecionam que as hipóteses de cabimento dos 

embargos de declaração, tem-se obscuridade quando há 

comprometimento da adequada compreensão da ideia exposta na decisão 

judicial. A decisão contraditória encerra duas ou mais premissas ou dois 

ou mais enunciados inconciliáveis. Por sua vez, o erro material, 

configura-se quando o ato judicial contém falha de expressão escrita.A 

parte embargante argumenta a existência de omissão, já que não foram 

fixados os honorários de sucumbência.Pois bem, compulsando os autos, 

nota-se não assistir razão ao embargante, já que o dispositiva da 

sentença proferida a p. 98 e verso, fixou expressamente os honorários 

sucubenciais, no percentual de 10% (dez por cento) do valor dado a 

causa, sendo que o pagamento deverá ser realizado por cada parte ao 

advogado da parte adversa, na proporção de 50% do valor fixado, em 

razão da sucumbencia reciproca.Posto isto, REJEITO os embargos 

declaratórios levantados pelo embargante.Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35931 Nr: 947-87.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO SAFADI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios levantados pelo 

embargante, mantendo todos os termos da aludida decisão, com vista ao 

seu integral cumprimento.Tendo em vista a nomeação errônea na decisão 

de pp. 246/verso, item “I”, de um engenheiro (Sr. Ernesto Puhl Neto), ao 

invés de um contador, nomeio em substituição, como perito deste r. Juízo, 

o contador Aldo Nuss, CRC-MT: 008719/O-0, com endereço profissional 

sito à Rua Campo Erê, 387-E, Bairro: Pioneiro, em Lucas do Rio Verde/MT, 

CEP: 78.455-000, telefones: (65) 8105-2728, (65) 9646-2728 e (65) 
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3549-5171. Intime-se o perito acima nomeado, para dizer se aceita o 

encargo, a fim de que apresente sua proposta de honorários, os quais 

serão suportados e rateados pelas partes litigantes, nos termos do art. 95, 

do CPC;Com a manifestação do perito, manifestem-se as partes. Em 

havendo discordância com os honorários, diga o perito. Em havendo 

concordância, intime-se o perito para dar início aos trabalhos.Fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias, para apresentação do respectivo laudo. Após a juntada 

do laudo, vistas às partes, no prazo sucessivo de 15(quinze) dias, 

iniciando-se pelo autor. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das 

partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos, para novas 

deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.Expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102296 Nr: 22576-78.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA COLLING LUSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo 

autor/embargante às pp. 105/106, contra a sentença proferida as pp. 

100/104, alegando contradição, considerando que a sentença deveria ter 

fixado, como termo inicial do beneficio de aposentadoria por invalidez, a 

data do requerimento administrativo, ou seja, de 06.07.2005, ao invés da 

data do laudo pericial, de 20.06.2015.Intimado o INSS a se manifestar 

sobre os referidos embargos de declaração, aquele deixou decorrer o 

prazo in albis, conforme certidão de p. 107.Vieram os autos conclusos.É 

breve o relato necessário. Fundamento. Decido.Pois bem. Primeiramente 

importa destacar as peculiaridades dos embargos (..........)parte 

embargante argumenta a existência de contradição, eis que a sentença 

fixou o termo inicial do beneficio de aposentadoria por invalidez a data do 

laudo ao invés da data do primeiro requerimento administrativo, ou seja, da 

data de 06.07.2005. Contudo, pelo que se vê dos autos nota-se que o 

laudo pericial não declinou a data provável da incapacidade do autor de 

forma definitiva e total, de modo que entendo que a data de inicio do 

beneficio deve ser realmente a data do laudo pericial e não a data do 

primeiro requerimento administrativo, este formulado na data de 

06.07.2005 (p. 30), ou seja, há mais de 09 anos, antes do ajuizamento da 

ação.Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios levantados pelo 

embargante.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 127560 Nr: 4282-07.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI VIEIRA COIMBRA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Da análise da exordial e do feito executivo apenso, vislumbra-se a 

ausência de segurança do juízo por parte da embargante.É sabido que, 

nos termos do artigo 16, § 1º da Lei de Execução Fiscal, não são 

admissíveis os embargos sem a garantia do juízo.É sabido que, nos termos 

do artigo 16, § 1º da Lei de Execução Fiscal, não são admissíveis os 

embargos sem a garantia do juízo.Nesse diapasão, transcrevo predito 

artigo, in verbis:“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 

30 (trinta) dias, contados:I - do depósito;II - da juntada da prova da fiança 

bancária;III - da intimação da penhora”.“§ 1º - Não são admissíveis 

embargos do executado antes de garantida a execução.”Da análise do 

artigo supra se conclui que a efetivação da garantia da execução fiscal 

configura pressuposto necessário para o recebimento e processamento 

dos embargos. Embora pela sistemática adotada pelo Código de Processo 

Civil, não há necessidade de segurança do juízo para oferecimento dos 

embargos à execução, deve-se ter em mente que a execução fiscal é 

regida por lei especial, no caso, a Lei nº 6.830/80 e, segundo o princípio 

da especialidade, em caso de conflito aparente de normas, deve a lei 

especial sobrepor-se à geral.Desse modo, ante a ausência de segurança 

do juízo, não há possibilidade de recebimento dos presentes embargos à 

execução fiscal opostos pela embargante, por ausência de um de seus 

pressupostos específicos.Assim, o processamento dos presentes 

embargos à execução fiscal opostos pela embargante ficará suspenso 

até que ocorra a garantia do juízo.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114674 Nr: 6501-27.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELTO DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATALLAH COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA(BIG 

STAR), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAINE CHIESA - OAB:6795, 

CLÉLIO CHIESA - OAB:5660/MS, DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - 

OAB:74368, GABRIEL ATLAS UCCI - OAB:SP/195.330, GUSTAVO 

DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - OAB:SP/258.491, LEONARDO 

BOAVENTURA ZICA - OAB:MT/13.754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios levantados pelo 

embargante, contudo modifico de oficio da decisão de 248/249, para 

determinar que o valor da pericia deverá ser custeado somente pelas 

requeridas que a requereram, ou seja: FCA FIAT Chrysler Automóveis 

Brasil (pp. 240/242) Ltda e Atallah Comércio de Veículo Ltda (p. 239), nos 

termos do art. 95, do CPC.Expeça-se alvará para conta corrente indicada 

a p. 246, conforme determinada na decisão de p. 249, cumprindo os 

demais termos da decisão de pp. 248/249, intimando o perito nomeado, 

conforme ordenado.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85735 Nr: 5387-58.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIR JOSÉ LUZZATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1662135

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE (........)A parte embargante 

argumenta a existência de omissão, já que não foram fixados os juros e a 

correção monetária na sentença.Pois bem, verifico assistir razão ao 

embargante, eis que a sentença deixou de fixar os referidos índices, de 

modo que passo a fixá-los como comumente venho FAZENDO em 

sentença da mesma natureza:Correção Monetária e Juros de MoraA 

Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, pelo INPC.Os juros moratórios incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.Posto isto, 

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS em razão da omisão, mas fixo 

os juros e a correção monetária da forma acima estipulada, devendo esta 

decisão fazer parte integrante do dispositivo da sentença proferida a p. 

159/verso.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 30827 Nr: 826-93.2009.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTORA COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS 

LTDA, JOSÉ MARTIM DE FREITAS, CARLOS DE FREITAS, PAULO DE 
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FREITAS, ANTÔNIO DE FREITAS, FRANCISCO DE FREITAS, JOÃO DE 

FREITAS JUNIOR, GERALDO DE FREITAS, PASCOAL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA AUGUSTA S. VALIM ROSSI 

- OAB:16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, ACOLHO os embargos declaratórios levantados pelo 

embargante, Estado de Mato Grosso, para condenar os Embargados, 

Produtora e Comercial Agricola Arapongas Ltda e outros, ao pagamento 

dos honorários devidos ao Estado, que fixo no percentual de 10% (dez 

por cento) incidente sobre o valor dado a causa, devendo esta decisão 

fazer parte integrante da sentença proferida a p. 563, assim o faço com 

base no art. 90 do CPC.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39038 Nr: 4064-86.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIZ MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVASSON PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CANDIDO MAYER - 

OAB:85183-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR XAVIER ARMENIO 

PEREIRA - OAB:38607, LUCIANA COLNAGO GAMBALLI - OAB:OAB/MT 

38.607, RAFAEL SBRISSIA - OAB:11.848-A/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos contra sentença 

de pp. 181/190, pelo requerido/embargante, alegando a existência de 

omissão no r. decisum, qual seja a falta de enfrentamento das provas 

produzidas na decisão atacada, que revelam a incompatibilidade dos 

títulos que instruem a presente ação Monitória.

Intimada a requerente/embargada, deixou escoar o prazo e nada 

manifestou, conforme certidão de p. 195.

Vieram os autos conclusos.

É breve o relato necessário. Fundamento. Decido.

Pois bem. Primeiramente importa destacar as peculiaridades dos embargos 

de declaração.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dita as possibilidades em que os 

embargos de declaração se amoldam, vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Em regra, a função dos embargos de declaração não é a de modificar o 

resultado da decisão, fazendo com que a parte que perdeu se torne a 

vencedora e vice versa, pois essa não é a função típica dos embargos.

Os objetivos típicos dos embargos são: a) esclarecer obscuridade; b) 

eliminar contradição; c) suprir omissão; d) corrigir erro material.

Sobre o a matéria, discorre o ilustre doutrinador Humberto Theodoro 

Junior:

“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de 

algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro 

material (NCPC, art. 1.022, I, II e III). Se o caso é de omissão, o julgamento 

dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Tratando-se de 

erro material, o juiz irá corrigi-lo. Em qualquer caso, a substância do 

julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à 

reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma 

alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de 

eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento 

dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento 

da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As 

eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além 

do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, 

ao suprimento da omissão ou à correção do erro material.” (Humberto 

Theodoro Júnior. 48. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.062-1.063).

No mesmo sentido, destaco as lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (Novo Código de Processo Civil 

comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 953-954), os quais lecionam que as 

hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, tem-se obscuridade 

quando há comprometimento da adequada compreensão da ideia exposta 

na decisão judicial. A decisão contraditória encerra duas ou mais 

premissas ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. Por sua vez, o erro 

material, configura-se quando o ato judicial contém falha de expressão 

escrita.

A parte embargante argumenta que o entendimento desse Juízo foi 

omisso, contudo, nota-se da explanação dos motivos ensejadores dos 

embargos interpostos, que se trata de mero descontentamento com o 

mérito da decisão, pretendendo assim, a rediscussão de pontos já 

analisados, descabendo, portanto, a interposição do embargo manejado.

 Nesse sentido colaciono o entendimento jurisprudencial dos tribunais 

pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ART. 

1.022 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO 

JULGADO. - Impossibilidade de reexaminar matéria que foi 

inequivocadamente decidida e sem violação às regras do art. 1.022 do 

CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS (Embargos de Declaração Nº 

70068945716, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 28/04/2016).”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO 

CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO 

MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o 

art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no 

julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. Não há vício de 

fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a 

controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. A pretensão exclusiva 

de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se 

coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos 

com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração 

rejeitados, com aplicação de multa protelatória. (EDcl nos EDcl no AgRg 

nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).”

Assim, os presentes embargos não incidem em nenhuma das hipóteses 

previstas no artigo 1.022 do CPC, pois a decisão embargada apreciou 

integralmente os documentos apresentados, bem como as provas 

produzidas, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

 Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios levantados pelo 

embargante, mantendo todos os termos da aludida sentença, com vista ao 

seu integral cumprimento.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20659 Nr: 1967-55.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO GAFURI, RENATO TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, Cristina Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos, 

assim como Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora 

para efetivar o pagamento das guias para a distribuição da carta 
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precatória. Após o pagamento, a parte deverá juntar o comprovante aos 

autos por meio de petição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27316 Nr: 1254-12.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

FERRARIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, MARIO EDUARDO DA SILVA - OAB:, SANDRO LUIZ 

KZYZANOSKI - OAB:OAB/MT 14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o executado da penhora 

realizada por termo nos autos na p. 345.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99408 Nr: 5512-55.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO PETRÔNIO PAGANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 Impulsiono os presente autos a fim de intimar o executado para 

manifestar-se do auto de avaliação do imóvel penhorado, conforme 

pp.57/63.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80850 Nr: 26-60.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA RODRIGUES VARGAS, ANILDO JOSE DE 

VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPAHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:PR/39.549, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, VILSON 

BAROZZI - OAB:6791-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida 

Companhia Mutual de Seguros a fim de retirar a carta precatória expedida, 

na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta Comarca, para distribuição no 

deprecado. Bem como para comprovar a distribuição da mesma, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97736 Nr: 4133-79.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA GOMES PEREIRA, LUCINEI 

FLORENCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE, 

NELSON HASEGAWA JR, HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, FABIA CAROLINA MORRETO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:MT/9.301, VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano 

Miquelin - OAB:14307/MT

 Considerando o declinio da nomeação pelo Dr Marcelo Cezar Cicuto (pp. 

415), nomeio em substituição o médico, Dr. Leandro Ferreira Lima, 

podendo ser encontrado no Endereço: Endereço: 2900, Av. dos 

Jacarandás - St. Industrial Sul, Sinop - MT, 78557-094

Telefone: (66) 3511-0910.

Intime-o da nomeação para que aceitando a realização da pericia, 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, proposta contendo valor dos 

seus honorarios periciais, envie a ele cópia dos quesitos a ser 

respondidos, cópia da inicial e documentos que a acompanham e ainda 

das contestações e documentos.

Uma vez apresentada a proposta intimem-se as partes para que sobre ela 

se manifestem no prazo de 15(quinze) dias.

Anote-se na capa dos autos e sistema o nome dos novos advogados da 

parte requerida, Fundação Luverdense, conforme procuração encartada a 

p. 407, a fim de que recebam as intimações vindouras, sob pena de 

nulidade.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário, com urgência que o 

caso requer. Processo da Meta 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158088 Nr: 4690-27.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.W.M.RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HILDE J. MELO SILVA - 

OAB:OAB-MT 8228, Chrissy Leão Giacometti - OAB:15596/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 60,00 do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004755-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004755-05.2018.8.11.0045 TUTELA PROVISÓRIA 

ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUERENTE: THIAGO JOSÉ 

DA SILVA REQUERIDA: ESTADO DO MATO GROSSO VISTOS. Trata-se de 

TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, aviado 

por THIAGO JOSÉ DA SILVA, em face do ESTADO DO MATO GROSSO, 

objetivando sua remoção para a Unidade Prisional de Barra do Bugres - 

MT. Aduz, o requerente que é servidor público estadual, exercendo o 

cargo de agente prisional, lotado no CDP de Lucas do Rio Verde – MT, e 

que visa sua remoção para Unidade Prisional de Barra do Bugres – MT, 

alegando que vem sofrendo ameaças, tanto de detentos, como de outros 

servidores da lotação. Assim, por se tratar de Ação contra o Estado de 

Mato Grosso, com valor de até 60SM, nos termos dos arts. 2° e 4° da Lei 

12.153/2009, cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, assim declino da competência e determino a remessa 

dos autos ao Juizado Especial Civil desta comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de 

dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005221-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DEUZIMAR DE OLIVEIRA SENRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005221-96.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTES: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA e ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

EXECUTADO: DEUZIMAR DE OLIVEIRA SENRA. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por SÓLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ANTARES EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, em face de DEUZIMAR DE OLIVEIRA SENRA. Cite-se 

o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, conforme demonstrativo de ID n° 16862710, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC. Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 

829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

conforme o caso (art. 915 do CPC). Defiro o pedido do item "f" da petição 

inicial, de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplente. 

Oficie-se. Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) do valor da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). Condiciono o 

cumprimento da decisão ao pagamento das custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

05 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004943-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLASSEI TEREZINHA RIBEIRO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS (REQUERIDO)

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MIQUELIN OAB - MT0004613A (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NEIVA LOURDES MARCHIORI (TESTEMUNHA)

ANA IVETTE JACOBSEN DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

LORECI DE FATIMA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004943-95.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: GLASSEI TEREZINHA RIBEIRO DA LUZ REQUERIDO: 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS, VASCO RIBEIRO GONCALVES DE 

MEDEIROS VISTOS. Em atenção à manifestação de ID n.º 16733802, bem 

como em observância ao prazo de cumprimento disposto na missiva (ID 

n.º 165117129), ANTECIPO audiência anteriormente designada (ID n.º 

16626582), para a data de 30 de janeiro de 2018, às 14h00min. Intimem-se 

as partes através de seus procuradores cadastrados. Comunique-se o 

juízo deprecante. Expeça-se mandados de intimação das testemunhas (ID 

n.º 165117129). Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 6 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004968-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONHSON SIDNEI KOSSMANN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

EXECUÇÃO FISCAL VISTO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta pela FAZENDA PÚBLICA, visando receber débitos inscritos em 

Dívida Ativa. Compulsando o processo, constata-se que o custo da 

cobrança do crédito tributário ora perseguido é inferior ao valor 

estabelecido no artigo 1.199, da CNGC/MT (4ª edição, 2016) 

correspondente a 15 UPF/MT, que hoje equivale à importância de R$ 

2.108,85 (dois mil, cento e oito reais e oitenta e cinco centavos) à vista do 

que consta no sítio da SEFAZ/MT (valor da UPF/MT para dezembro de 

2018: R$ 140,59), impondo-se, portanto, o arquivamento, sem baixa no 

sistema, sem extinção do feito e sem reconhecimento judicial de quitação 

da dívida. POSTO ISSO, nos termos da CNGC/MT (4ª edição, 2016), 

determino o arquivamento provisório do feito, com vias à racionalização 

dos processos, podendo ser restabelecida a presente execução quando 

o valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto, caso em que a 

Fazenda Pública poderá solicitar o desarquivamento, emendando ou 

substituindo a CDA, ou ainda na hipótese de reunião de processos contra 

o mesmo devedor. O arquivamento do processo não afasta a incidência 

de atualização monetária e juros de mora do crédito exequendo (art. 1200, 

CNGC/MT). A remessa do processo, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência (art. 1.201, CNGC/MT). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004981-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO GONCALVES DO AMARAL FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

EXECUÇÃO FISCAL VISTO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta pela FAZENDA PÚBLICA, visando receber débitos inscritos em 

Dívida Ativa. Compulsando o processo, constata-se que o custo da 

cobrança do crédito tributário ora perseguido é inferior ao valor 

estabelecido no artigo 1.199, da CNGC/MT (4ª edição, 2016) 

correspondente a 15 UPF/MT, que hoje equivale à importância de R$ 

2.108,85 (dois mil, cento e oito reais e oitenta e cinco centavos) à vista do 

que consta no sítio da SEFAZ/MT (valor da UPF/MT para dezembro de 

2018: R$ 140,59), impondo-se, portanto, o arquivamento, sem baixa no 

sistema, sem extinção do feito e sem reconhecimento judicial de quitação 

da dívida. POSTO ISSO, nos termos da CNGC/MT (4ª edição, 2016), 

determino o arquivamento provisório do feito, com vias à racionalização 

dos processos, podendo ser restabelecida a presente execução quando 

o valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto, caso em que a 

Fazenda Pública poderá solicitar o desarquivamento, emendando ou 

substituindo a CDA, ou ainda na hipótese de reunião de processos contra 

o mesmo devedor. O arquivamento do processo não afasta a incidência 

de atualização monetária e juros de mora do crédito exequendo (art. 1200, 

CNGC/MT). A remessa do processo, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência (art. 1.201, CNGC/MT). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004997-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICET CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

EXECUÇÃO FISCAL VISTO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta pela FAZENDA PÚBLICA, visando receber débitos inscritos em 

Dívida Ativa. Compulsando o processo, constata-se que o custo da 

cobrança do crédito tributário ora perseguido é inferior ao valor 

estabelecido no artigo 1.199, da CNGC/MT (4ª edição, 2016) 
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correspondente a 15 UPF/MT, que hoje equivale à importância de R$ 

2.108,85 (dois mil, cento e oito reais e oitenta e cinco centavos) à vista do 

que consta no sítio da SEFAZ/MT (valor da UPF/MT para dezembro de 

2018: R$ 140,59), impondo-se, portanto, o arquivamento, sem baixa no 

sistema, sem extinção do feito e sem reconhecimento judicial de quitação 

da dívida. POSTO ISSO, nos termos da CNGC/MT (4ª edição, 2016), 

determino o arquivamento provisório do feito, com vias à racionalização 

dos processos, podendo ser restabelecida a presente execução quando 

o valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto, caso em que a 

Fazenda Pública poderá solicitar o desarquivamento, emendando ou 

substituindo a CDA, ou ainda na hipótese de reunião de processos contra 

o mesmo devedor. O arquivamento do processo não afasta a incidência 

de atualização monetária e juros de mora do crédito exequendo (art. 1200, 

CNGC/MT). A remessa do processo, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência (art. 1.201, CNGC/MT). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005020-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE CAMBRUZZI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005020-07.2018.8.11.0045 EXECUÇÃO FISCAL VISTO. 

Cite-se a executada, nos termos dispostos no artigo 8°, da Lei 6.830/80 

(LEF), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito ou garantir a 

execução nomeando, inclusive, bens à penhora, observada a ordem 

prevista no artigo 9°, da mesma Lei. A citação deverá ser feita pelo 

correio, conforme determina o artigo 8°, inciso I, da Lei 6.830/80. Consigne 

que, caso não haja pagamento da dívida e nem garantia da execução, 

ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito. Se a constrição recair sobre bens imóveis, deverá haver a 

intimação do devedor e de seu cônjuge, se casado for. Garantido o Juízo, 

a executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 

intimação da penhora, oferecer embargos à execução, nos termos do 

disposto no artigo 16, da Lei 6.830/80. Concedo os benefícios do art. 212, 

parágrafo 2º do CPC. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, para o caso de pronto pagamento, com os 

acréscimos das custas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005026-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVA-JATO LT LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

EXECUÇÃO FISCAL VISTO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta pela FAZENDA PÚBLICA, visando receber débitos inscritos em 

Dívida Ativa. Compulsando o processo, constata-se que o custo da 

cobrança do crédito tributário ora perseguido é inferior ao valor 

estabelecido no artigo 1.199, da CNGC/MT (4ª edição, 2016) 

correspondente a 15 UPF/MT, que hoje equivale à importância de R$ 

2.108,85 (dois mil, cento e oito reais e oitenta e cinco centavos) à vista do 

que consta no sítio da SEFAZ/MT (valor da UPF/MT para dezembro de 

2018: R$ 140,59), impondo-se, portanto, o arquivamento, sem baixa no 

sistema, sem extinção do feito e sem reconhecimento judicial de quitação 

da dívida. POSTO ISSO, nos termos da CNGC/MT (4ª edição, 2016), 

determino o arquivamento provisório do feito, com vias à racionalização 

dos processos, podendo ser restabelecida a presente execução quando 

o valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto, caso em que a 

Fazenda Pública poderá solicitar o desarquivamento, emendando ou 

substituindo a CDA, ou ainda na hipótese de reunião de processos contra 

o mesmo devedor. O arquivamento do processo não afasta a incidência 

de atualização monetária e juros de mora do crédito exequendo (art. 1200, 

CNGC/MT). A remessa do processo, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência (art. 1.201, CNGC/MT). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005267-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DE SA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOUGLAS MAXIMIANO OAB - SP152570 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMENTE SANTANA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005267-85.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 06 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005268-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES MARTINELLI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005268-70.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 06 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005247-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELCILEIA SARMENTO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, junte aos autos a petição inicial. Após, concluso com 

urgência.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000712-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

W. K. S. O. (REQUERENTE)

J. A. P. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Referência: autos n.º 1000712-97.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

WEVERTON KENNEDY SANTOS OLIVEIRA, JESSIKA ALVES PEREIRA 

OLIVEIRA Trata-se o presente feito de ação de homologação de acordo 

extrajudicial proposto por JÉSSICA ALVES PEREIRA OLIVEIRA e 

WEVERTON KENNEDY SANTOS OLIVEIRA. Compulsando os autos, 

verifica-se que o pedido de divórcio já foi homologado por sentença e, via 

de consequência, DECRETADO O DIVÓRCIO das partes – Id nº 13627868. 

Instada a manifestar-se acerca dos direitos inerentes ao filho menor – Id 

nº 14364631, a douta Promotora de Justiça, manifestou-se pela 

homologação do acordo, nos exatos termos da avença, anotando-se no 

que toca à guarda do menor, que está assegurado o direito constitucional 

à convivência familiar do menor (art. 227 CF), já que, em virtude do regime 

de visitas, poderá conviver de forma efetiva com ambos os genitores. O 

artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. Referido instituto, 

nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido diploma normativo, 

conforme expressa disposição legal, serve tanto para prevenir quanto 

para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se que as partes, 

antes de proporem qualquer ação litigiosa, efetivaram uma avença, 

postulando pela sua judicial homologação. Conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), a composição ora em análise tem como plano de fundo 

direito cuja negociação é cabível. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas, ante a gratuidade da justiça anteriormente 

deferida. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001455-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. M. (REQUERENTE)

J. B. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. D. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE MEINBERG CEROY PROCESSO n. 

1001455-10.2018.8.11.0021 Valor da causa: R$ 4.344,00 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL POLO ATIVO: Nome: 

JOALLYSON BRUNO DE SOUZA MENEZES Endereço: RUA ADÃO MARIA 

DOS SANTOS, 305, SETOR ARAGUAIA, ARAGARÇAS - GO - CEP: 

76240-000 Nome: LÍVIA DE SOUZA MENEZES Endereço: RUA ADÃO 

MARIA DOS SANTOS, QD. 1, LT. 24, 305, SETOR ARAGUAIA, 

ARAGARÇAS - GO - CEP: 76240-000 POLO PASSIVO: Nome: GENESIS 

FERREIRA DE LIMA Endereço: RUA F-1, 276, PRIMAVERA, ÁGUA BOA - 

MT - CEP: 78635-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para manifestar o que entender de direito, acerca da certidão da 

oficial de justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ÁGUA BOA, 6 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001577-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZY NUNES MEDEIROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE MEINBERG CEROY PROCESSO n. 

1001577-23.2018.8.11.0021 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: FUNDO DE 

GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: SUZY NUNES MEDEIROS Endereço: RUA 01, S/N, 

CHÁCARA BELA VISTA, BAIRRO SUL, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para manifestar o 

que entender de direito, acerca da certidão da oficial de justiça, no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos da decisão e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ÁGUA BOA, 6 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108746 Nr: 1694-02.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Missias Duarte Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução das 

correspondências de fls. 97/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107219 Nr: 932-83.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de fl. 158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109222 Nr: 1988-54.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberléia Aparecida Pister da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no presente feito, 

conforme certificado pela Oficial de Justiça à fl. 73, é necessário o 

pagamento de 05 diligências (no mesmo endereço), sendo que uma já está 

paga, conforme fl. 70, restando ainda 04 diligências para o cumprimento 

do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21910 Nr: 1269-53.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M C NUNES REFRIGERAÇÃO ME, Monyca Castro Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Godoy Gontijo 

- OAB:25418/GO, Mário Takatsuka - OAB:43.638 SP, Rafael Costa 

Mendes - OAB:101668/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91784 Nr: 1368-13.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Faeda, Jair Carlos Criveletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Henrique de Freitas Carvalho, Otávio 

Henrique Mendes de Carvalho, Luis Fernando Mendes de Carvalho, Karina 

Helga Turcio de Carvalho, Sueli Mendes de Carvalho, Silvia Lucia Arantes 

de Carvalho, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, Laércio Faeda - OAB:3589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo de Souza Stefanone 

- OAB:OAB/SP 127.390, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, 

Laércio Faeda - OAB:3589-B, Patricia Aline Ramos - OAB:7.203/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

executada, para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001776-45.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1001776-45.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

fundada nas disposições do Decreto-lei nº 911/69, com as alterações da 

Lei 13.043/2014 relativa aos veículos descritos na inicial. Assim, com 

fulcro no art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 e art. 101, parágrafo 12 da Lei 

13.043/2014, DEFIRO a expedição de MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO dos veículos indicados, para cumprimento no endereço 

informado. Realizada a apreensão dos veículos comunique-se ao juízo da 

ação principal, conforme determina o art. 101, parágrafo 13º, da Lei 

13.043/2014. Consigno que no cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Água Boa, 5 de 

dezembro de 2018 JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz de Direito em Substituição 

Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001106-41.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CESAR DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))
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AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

TURA & TURA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS TURA DE LIMA OAB - MT23689/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de 

seus advogados habilitados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se nos autos, nos termos do Despacho proferido nos autos 

(Id 16515413), que segue vinculado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001730-56.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ACADROLLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DESPACHO Processo: 1001730-56.2018.8.11.0021. REQUERENTE: 

BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: GERALDO ACADROLLI 1. Da análise 

dos autos, verifica-se que a parte autora não observou o trâmite regular 

para recolhimento das custas e despesas processuais do sistema PJE. 

Diante disso, considerando que o artigo 321 do Código de Processo Civil[1] 

prevê a possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental, faculto à parte autora o devido recolhimento. 2. 

Dessa forma, INTIME-SE a autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. 

Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 05 de dezembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque 

Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001702-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDUIR ROMAO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO OAB - MT25388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO HENRIQUE DAMASCENO SILVA (RÉU)

LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA (RÉU)

ROSA EDILCE DA SILVA DAMASCENO (RÉU)

DEBORA DAMASCENO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DESPACHO Processo: 1001702-88.2018.8.11.0021. AUTOR(A): VALDUIR 

ROMAO GONCALVES RÉU: ROSA EDILCE DA SILVA DAMASCENO, 

DEBORA DAMASCENO SILVA, LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA, MURILO 

HENRIQUE DAMASCENO SILVA 1. Intime-se a parte autora, para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, promova a complementação das custas e taxas 

judiciárias, adequando-as ao valor do imóvel, qual seja, R$ 950.000,00 

(novecentos e cinquenta mil reais), conforme contrato particular de 

compra e venda (ID 16646006), sob pena de indeferimento e 

consequentemente cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321). 2. 

Após, tornem os autos conclusos. 3. Cumpra-se. Água Boa/MT, 06 de 

dezembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85779 Nr: 292-85.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Essânia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Shalon Ltda, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edis Milare - OAB:129895/SP, 

Mauricio Guetta - OAB:271.433/SP, Roberta Jardim de Morais - 

OAB:65123/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Laerte de Oliveira - 

OAB:3.568-B/MT

 1 – Em análise ao pedido do exequente às fls. 1.767/1.768, INTIME-SE a 

parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para o pagamento do 

débito descrito na manifestação acima mencionada no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex 

vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC .

2 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

3 – Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, inexistindo 

impugnação ou eventualmente esta operada a sua preclusão 

(consumativa), INTIME-SE o credor para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifeste o que entender de direito.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105600 Nr: 5543-16.2015.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Considerando o teor da manifestação de fl. 60, este Juízo DEFERE o 

pedido de citação por edital do réu. Para tanto, EXPEÇA-SE edital com 

prazo de 30 (trinta) dias, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 

257 do CPC, consignando-se as advertências do despacho inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial dos executados a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá 

ser intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os 

autos para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender 

de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 3000 Nr: 250-17.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B, MIGUEL BIACARDINI NETO - 

OAB:NONONONONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 1 – Diante do requerimento do credor quanto à reunião dos feitos, 

OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT solicitando 

informações quanto ao andamento do processo n. 54-67.1993.811.0021 

(Código n. 2376) a fim de que este Juízo possa analisar tal possibilidade, 

conforme o art. 28 da Lei n. 6.830/1980.
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 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83065 Nr: 1908-32.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Biasibetti Ltda - ME, Jaqueline 

Pezzini, Elton Jones Bettio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante das diversas tentativas infrutíferas de intimação pessoal dos 

executados acerca da penhora realizada às fls. 45/46, DEFIRO o pedido 

de intimação via edital formulado à fl. 64.

2. EXPEÇA-SE edital de intimação dos executados, fixando-o pelo prazo 

de 30 (trinta) dias no átrio do fórum, a fim de dar ciência aos executados 

acerca da penhora realizada às fls. 45/46, observando as formalidades 

previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80.

3. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para 

impulsionar o feito.

4. Após, CONCLUSOS.

 5. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30883 Nr: 5334-57.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZ, ALZ-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 65.

2. PROCEDA-SE a penhora e avaliação do imóvel registrado na matricula 

6.114, do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT (fls. 60/62-v).

É relevante ressaltar que a penhora deverá ser realizada por termo nos 

autos, nos termos do art. 845, §1º do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe:

Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que 

sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, 

quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de 

veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua 

existência, serão realizadas por termo nos autos.

3. Realizada a penhora por termo nos autos, INTIME-SE o advogado do 

executado via DJE e pessoalmente a eventuais credores hipotecários (art. 

799, I do CPC) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem sobre a 

penhora (art. 841, §1º do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do CPC). É 

incumbência do exequente promover a averbação nas matrículas 

imobiliárias, nos termos do art. 799, inciso IX do CPC.

 4. Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

5. Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 29 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89826 Nr: 4127-81.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Natalino Ferreira, Norma Claudia Ferreira, 

Gislene Narmem Barbosa de Castro, Cicera Francisca Dias, Afranio 

Barbosa de Castro, Jairo Batista Garcia, Ataide Garcia, Gerson de Almeida 

Fleming, Luiz Antonio Menegazzo Bras, Lauriston Antônio e Silva, Espólio 

de Vasco Alves de Almeida, Maria Aparecida Alves de Almeida, 

Virmondes Dia Carneiro, Elizabeth Rassi Arantes, Joelane Alves de Freitas 

Figueiredo, Espólio de Luiz Rodrigues Vargas, João Rodrigues Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258 

A

 A referida avença foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação 

de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165 pelo Relator Ministro 

Ricardo Lewandowski no dia 1º de março de 2018. O item 5.5 do 

instrumento do acordo consigna que “Os poupadores poderão se habilitar 

para o recebimento dos pagamentos” referidos no instrumento “por meio 

de preenchimento de formulário via plataforma digital a ser desenvolvida”. 

É certo que as habilitações “serão submetidas a verificação e auditoria, de 

modo a reprimir fraudes, pagamentos duplicados, incongruências e para 

validar os documentos mínimos necessários ao reconhecimento do 

crédito” (item 5.7). Em relação à vigência do acordo, restou consignado no 

item 8.2 que o prazo para a adesão individual de poupadores deverá 

ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses contados da homologação 

realizada pelo Supremo Tribunal Federal. Feitas estas considerações, 

recentemente, no dia 31 de outubro de 2018, o Ministro Gilmar Mendes, do 

Colendo Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no Recurso 

Extraordinário n. 632.212/SP, determinou a “suspensão de todos os 

processos individuais ou coletivos, na fase de conhecimento ou execução 

que verse sobre a questão”, contado do dia que homologou acordo de 

processos desta natureza que se encontra sob a sua jurisdição, isto é, 

desde o dia 05/02/2018. 1 – Assim, este Juízo DETERMINA a suspensão 

deste processo pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, como 

estabeleceu a decisão exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso 

Extraordinário n. 632.212/SP. Em razão disso, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo provisório devendo permanecer até nova manifestação do 

interessado, observado o interregno de suspensão da demanda por 

determinação do Colendo Supremo Tribunal Federal. 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97605 Nr: 830-95.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldinei Abreu da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Soares Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Conforme se verifica, o devedor foi devidamente citado (fl. 45-v), 

contudo, deixou transcorrer o prazo in albis (certidão fl. 46), motivo pelo 

qual o credor pugnou pela realização de penhora de tantos bens quanto 

bastem para garantir a dívida, acrescida de juros e honorários de 

sucumbência, além da multa do art. 475-J do CPC/73.

No entanto, não há que falar na aplicação da multa prevista no art. 475-J 

do antigo CPC, eis que o instituto foi revogado pelo NCPC (Lei nº 

13.105/15) e sequer tratava de matéria atinente à ação monitória.

Insta consignar, ainda, que o percentual aplicado a título de honorários de 

sucumbência foi de 10% sobre o valor da execução, conforme decisão de 

fls. 21/22, e não 20%, como calculado pela parte autora.

Diante disso, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente memorial atualizado de cálculo, constando tão somente os 

valores devidos atualizados e honorários de sucumbência, no percentual 

de 10% sobre o valor da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112941 Nr: 4137-23.2016.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayglis Salvadori, Rosangela Salvadori, Hilario João 

Salvadori, Maria Isabel Salvadori Backes, André Salvadori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelsi Salvadori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença para que surtam 
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seus efeitos legais a partilha amigável apresentada nos autos (fls. 

169/174), referente aos imóveis registrados nas matrículas n. 846 e 9.344 

do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, na condição de 

condomínio, bem como os 229 (duzentos e vinte e nove) bovinos, 

deixados pela inventariada, exceto a meação do viúvo (50%), na seguinte 

proporção aos herdeiros: i) 12,5% dos bens móveis e imóveis em favor de 

Mayglis Salvadori; ii) 12,5% dos bens móveis e imóveis em favor de 

Rosângela Salvadori; iii) 12,5% dos bens móveis e imóveis em favor de 

Maria Isabel Salvadori; e iv) 12,5% dos bens móveis e imóveis em favor de 

André Salvadori, salvo erro ou omissão e ressalvados os direitos de 

terceiros, tudo com fundamento no art. 653 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

Por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com julgamento do 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE os formais ou certidão de 

pagamento, ser for o caso, e a seguir, ARQUIVEM-SE os autos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89965 Nr: 4258-56.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPG, Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramão Izidro Ricardo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante da manifestação à fl. 97, TOME-SE por termo à penhora 

realizada (fl. 84), devendo o executado ser intimado, nos termos do art. 

841 do CPC.

 2 – INTIME-SE o executado para que promova o adimplemento do valor a 

título de pensão alimentícia (fl. 98), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

prisão.

 3 – Em seguida, dê-se VISTA a parte exequente para que manifeste o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

4 – Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116273 Nr: 6336-18.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colmar da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane dos Santos Menino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Winck Silva - 

OAB:36345/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186

 1 – Em manifestação acostada às fls. 128/132 a executada alega várias 

questões referentes à compensação parcial da dívida em razão de 

dispêndio com benfeitorias realizadas no imóvel, a amortização do débito, 

prazo para pagamento do remanescente, além de outras alegações que 

levam a diminuição da dívida.

 A defesa do executado ocorre mediante a oposição de embargos do 

devedor, que deve restringir as matérias mencionadas nos incisos do art. 

917 do CPC .

Destarte, este Juízo NÃO CONHECE as questões levantadas pela 

executada na manifestação acostada às fls. 78/89, 112/113 e 128/156.

 2 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione aos autos a planilha atualizada do débito, observando-se as 

amortizações decorrentes de eventuais pagamentos efetuados pela 

devedora, além de eventuais outras obrigações que tenham sido 

adimplidas.

 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação 

quanto à penhora sobre o imóvel pretendida às fls. 99/103.

 5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102441 Nr: 3721-89.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Sendo assim, como não há elementos suficientes que vislumbram a 

urgência da pretensão diante de risco ao resultado útil do processo, aliado 

ao fato de que a simples ausência do executado não é suficiente para 

autorizar a medida, este Juízo INDEFERE o pedido de arresto online 

formulado pelo exequente.

 2 – INTIME-SE o exequente para promover a citação do executado, sob 

pena de adoção das providências do art. 921 do CPC.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116288 Nr: 6347-47.2016.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gonçalves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Considerando que o autor não comprovou ter esgotado os meios 

extrajudiciais de localizar o endereço dos executados, INDEFERE-SE o 

pedido de consulta aos sistemas em busca de endereço na forma 

solicitada às fls. 78/79.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas medidas de buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, cadastros do Detran, entre outras formas.

 2 – Desta forma, INTIME-SE o autor para diligenciar na busca do endereço 

dos executados a fim de proceder a citação, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de elemento 

indispensável da demanda.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115845 Nr: 6072-98.2016.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAM, Gisele Regina Teles Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Sávio Gouveia de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – ACOLHE-SE o requerimento do autor formulado na petição de fl. 39. 

As diligências visando à localização da parte, a princípio, são de 

responsabilidade do autor da demanda. Contudo, estando ao alcance do 

magistrado sistemas de buscas e pesquisas informatizadas, visando à 

efetividade do feito e em atendimento ao art. 6º do CPC , cabível o 

deferimento do pedido, mormente quando o demandante tenha realizado 

diligências na tentativa de localizar o réu.

 Assim, DETERMINA-SE que seja efetuada busca do endereço do 

requerido no sistema SIEL da Justiça Eleitoral.

2 – DETERMINA-SE a consulta em sistema de entidades conveniadas, bem 

como, OFICIE-SE as principais empresas de telefonia (“VIVO, CLARO, OI e 

BRASIL TELECOM”) a fim de que as referidas possam informar a 

existência de endereço em nome do réu em seus registros cadastrais.

 3 – Sendo exitosas as diligências acima, PROMOVA-SE a citação do réu, 

observando-se as deliberações contidas no despacho inicial.

 4 – CUMPRA-SE.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108811 Nr: 1732-14.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título judicial.

 Em manifestação à fl. 187, a exequente pugnou pela extinção do 

processo em razão de o devedor ter adimplido integralmente a obrigação 

(fls. 179/182).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A exequente confirmou que o devedor efetuou o pagamento integral da 

dívida (fl. 187), razão pela qual deve o processo ser extinto, ante a sua 

satisfação.

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela parte 

demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento nos 

artigos 924, inciso I e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Como solicitado pelo credor, PROCEDA-SE o levantamento dos valores 

depositados pelo executado em favor da exequente (fl. 187).

 Feitas as providências acima, transitado em julgada, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87016 Nr: 1496-67.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli, Janete Lucia Tonial Rafaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4 – NOMEIA-SE como leiloeira oficial urbano a Sra. Cirlei F. Balbino da 

Silva, JUCEMAT sob nº. 022 em conjunto com o leiloeiro Joabe Balbino da 

Silva, inscrito na FAMATO sob nº. 067/2013 . 5 – FIXA-SE a comissão dos 

leiloeiros acima designado em 5 % (cinco por cento) sobre o valor do 

lanço ofertado para arremate do(s) bem(s), a qual será paga pelo (a)(s) 

arrematante(s). Em caso de adjudicação superveniente à designação 

da(s) hasta(s), ARBITRA-SE comissão do leiloeiro em 2,5 % (dois e meio 

por cento) sobre o valor do(s) bem (ns) penhorado(s), a qual será 

suportada pelo adjudicante. 6 – INTIMEM-SE para esses atos, 

pessoalmente, o devedor (art. 889, inciso I do CPC) e eventuais credores 

hipotecários ou senhorios diretos, ao menos 05 (cinco) dias antes da 

primeira praça ou leilão (art. 889 CPC). 7 – Em se tratando de bens 

imóveis, caso inexistam nos autos, REQUISITE-SE ao leiloeiro: a) certidão 

atualizada do registro imobiliário; b) certidões das Fazendas Públicas do 

Estado e do Município, da Receita Federal e do INSS, quanto a este último 

para fins de comprovação de inexistência de débitos (CND), devendo 

constar do ofício que o imóvel será levado à praça, com indicação precisa 

do número dos autos, nome das partes e valor do débito; c) certidão 

negativa de inscrição de dívida ativa da União, fornecida pela Procuradoria 

da Fazenda Nacional competente (art. 62 do Decreto-lei nº. 147/67); d) o 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se for 

imóvel rural, que comprove cadastro dele junto ao Sistema Nacional de 

Cadastro Rural – SNCR. 8 – CUMPRAM-SE as formalidades legais, 

EXPEDINDO-SE, inclusive, e se necessário – art. 884, inciso I do Código de 

Processo Civil –, edital (is) na forma do art. 886 do CPC, os quais deverão 

ser fixados no local de costume e publicados, em resumo, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias, devendo o leiloeiro público 

realizar diligências para a ampla divulgação da alienação do bem (art. 887 

do CPC). 9 – DIVULGUE-SE via rádio local (art. 887, §5º do CPC). 10 – 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33863 Nr: 2873-78.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gasperini, Naevio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 1 – Diante do requerimento do exequente acerca da ausência de 

efetividade da constrição realizada nesta demanda em bens do executado 

Naévio Fioravante Basso (fl. 179), este Juízo DETERMINA o levantamento 

da penhora dos imóveis registrados nas matrículas 4.231 e 2.816 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT.

 2 – Sem embargo, DEFERE-SE o pedido do exequente às fls. 209/210. 

Assim, PROCEDA-SE a penhora e avaliação dos imóveis registrados nas 

matriculas 14.228 e 14.229, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de 

Água Boa/MT;

 É relevante ressaltar que a penhora deverá ser realizada por termo nos 

autos, nos termos do art. 845, §1º do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe:

Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que 

sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, 

quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de 

veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua 

existência, serão realizadas por termo nos autos.

2 – Realizada a penhora por termo nos autos, INTIMEM-SE o advogado dos 

executados através e pessoalmente a eventuais credores hipotecários 

(art. 799, I do CPC) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem sobre 

a penhora (art. 841, §1º do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do CPC).

 É incumbência de a exequente promover a averbação nas matrículas 

imobiliárias, nos termos do art. 799, inciso IX do CPC.

 3 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

4 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 25569 Nr: 10-86.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCdSG, GCSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Batista dos Santos - 

OAB:11.154/MT

 1 – Em análise à manifestação fls. 78/79, verifica-se que o exequente 

visa dar continuidade ao feito em nítida inobservância de atendimento à 

decisão exarada às fls. 76/77. Diante do fato de que não se trata de 

instrumento inidôneo para a reforma da decisão prolatada, este Juízo 

INDEFERE o pedido de constrição.

 2 – Não foi indicados bens pelo exequente, como consignado na decisão 

acostada às fls. 76/77. Sendo assim, nos termos do art. 40 da Lei n. 

6.830/1980, este Juízo DETERMINA a suspensão do processo, como 

consignado no referido decisum.

 Em razão disso, com base no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, este Juízo 

DETERMINA o arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo 

o processo permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre 

eventuais bens do devedor ou até que se implemente a prescrição 

intercorrente do feito.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28270 Nr: 2726-86.2009.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Martini Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom/Oi S.A., MM Telecom - 

Engenharia e Serviços de Telecomunicaçãoes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cardoso Tonhá - 

OAB:12290-MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Luiz Ferreira - 

OAB:5477/MT, Alexandre Miranda Lima - OAB:13241-A/MT, Andréa 

da Silva Alves - OAB:26479/DF, Daniela Sampaio Steinle - 

OAB:12266-B/MT, Eladio Miranda Lima - OAB:13242-A/MT, Frederico 

Oliveira Franco - OAB:120922/RJ, Giordano Bruno de Oliveira - 

OAB:7.238 MT, José Alves Nunes - OAB:14.635 DF, MARIA LUCIA 

FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, Monica Cristina Felizardo 

Vasconcelos - OAB:13.237 - B MT, Welton Magnone Oliveira dos 

Santos - OAB:14186/MT

 1 – Diante da existência do Juízo Universal ante o deferimento do 

processamento do cumprimento de sentença em favor da executada e a 

homologação do plano de recuperação judicial, este Juízo DETERMINA a 

suspensão do processo até o término do processo ou com a decretação 

da falência.

 2 – Por corolário, INTIME-SE o credor para promover a habilitação de seu 

crédito utilizando-se as regras inerentes da Lei n. 11.101/2005.

 3 – REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório devendo permanecer até 

o encerramento da demanda de recuperação judicial.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85832 Nr: 345-66.2013.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOdS, Andreia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaliano Neres da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - A parte exequente postula a constrição de valores através do sistema 

BACENJUD. Ocorre que credor deixou de trazer com a petição o número 

do CPF da parte executada, sendo certo que tal informação não se 

encontra também na petição inicial ou em outros documentos juntados nos 

autos.

Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique precisamente o número do CPF/CNPJ da parte 

executada.

2 – De outro lado, em relação aos alimentos presentes, diante do 

requerimento da parte autora (fls. 42-v), DEFERE-SE o pedido de prisão 

civil do executado OTALIANO NERES DA SILVA FILHO.

 Extrai-se dos autos que embora o executado tenha sido devidamente 

citado e intimado, deixou de efetuar o pagamento total da dívida 

exequenda.

Em razão disso dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3ºdo CPC , 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado OTALIANO NERES DA SILVA 

FILHO pelo prazo de 3 (três) meses ou até que efetue o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, conforme tabela apresentada à fl. 43, 

incluídas aquelas vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 

do STJ).

 EXPEÇA-SE imediatamente mandado de prisão civil para cumprimento, 

considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação 

de pagar a pensão alimentícia.

Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar 

separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4º do 

CPC .

Em seguida, remetam-se os autos CONCLUSOS para análise do pedido de 

penhora.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26268 Nr: 724-46.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petroleo Gás Natural e 

Biocombustiveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Martins - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento, DEFERE-SE o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

2 – Em seguida, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 100/101, 

remetendo-se os autos ao arquivo provisório.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100785 Nr: 2685-12.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelmar Olivio Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento do autor à fl. 91, PROMOVA-SE o 

levantamento dos valores mediante alvará na conta bancária indicada.

2 – Após, ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito, sob pena de adoção 

da sistemática prevista no art. 921 do Código de Processo Civil.

 3– CUMPRA-SE com prioridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97908 Nr: 1000-67.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdA, Beatriz Cardozo de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - A parte exequente postula a constrição de valores através do sistema 

BACENJUD. Ocorre que credor deixou de trazer com a petição o número 

do CPF da parte executada, sendo certo que tal informação não se 

encontra também na petição inicial ou em outros documentos juntados nos 

autos.

Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique precisamente o número do CPF/CNPJ da parte 

executada.

2 – De outro lado, em relação aos alimentos presentes, diante do 

requerimento da parte autora (fls. 100-v), DEFERE-SE o pedido de prisão 

civil do executado RICARDO RIBEIRO DE SOUZA.

 Extrai-se dos autos que embora o executado tenha sido devidamente 

citado e intimado, deixou de efetuar o pagamento total da dívida 

exequenda.

Em razão disso dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3ºdo CPC , 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado RICARDO RIBEIRO DE SOUZA 

pelo prazo de 3 (três) meses ou até que efetue o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, conforme tabela apresentada à fl. 102, 

incluídas aquelas vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 

do STJ).

 EXPEÇA-SE imediatamente mandado de prisão civil para cumprimento, 

considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação 

de pagar a pensão alimentícia.

Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar 

separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4º do 

CPC .

Em seguida, remetam-se os autos CONCLUSOS para análise do pedido de 

penhora.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108847 Nr: 1758-12.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdAeX-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marcos Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por ENEIAS DE 

MELLO SCHAUSTZ em desfavor de JUNIOR ALVES CIPRIANI.

 Em análise detida dos presentes autos, nota-se que após devidamente 

intimado para dar prosseguimento no feito à fl. 80, a parte autora nada 

manifestou (fl. 81), abandonando a causa.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e Decide-se.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 

simples e que pode novamente ser proposta. Veja-se que a parte não 

manifestou interesse no prosseguimento no feito, malgrado tenha sido 

devidamente intimada, sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir 

a presente ação sem resolução de mérito.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTO a presente demanda em razão 

do abandono da ação e da ausência de pressupostos de desenvolvimento 

válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, III e IV, do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, 

DETERMINA a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do 

CPC.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102456 Nr: 3729-66.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Luis Stroeher EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deborah Parucker Lueders Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 1 – Em relação ao pedido principal de bloqueio via sistema “BACENJUD” 

este Juízo INDEFERE visto que a pretensão subsidiária se mostra mais 

eficiente, que visa à constrição de crédito do executado.

 2 – Assim, com fundamento no art. 855, inciso I do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o terceiro Ayrton Salvador Leopoldino Neto no endereço 

descrito na manifestação à fls. 100/101 para que não efetue o pagamento 

do numerário decorrente de contrato de arrendamento ao seu credor, ora 

executado neste processo.

A fim de exonerar-se da obrigação, o terceiro acima mencionado deverá 

depositar mensalmente e diretamente ao exequente Cesar Luis Stroeher – 

EPP em conta bancária indicada por ele o montante descrito no contrato 

em arrendamento no prazo firmado (fls. 94/98), observando-se o limite da 

dívida ora exequenda nesta demanda, que pela última atualização (fl. 92) 

resulta o importe de R$ 275.824,02 (duzentos e setenta e cinco mil, 

oitocentos e vinte e quatro reais e dois centavos).

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23528 Nr: 2841-44.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Neres Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:11784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por JORDANA NERES 

ROCHA MACHADO representada por sua genitora Maria Aparecida Neres 

Rocha, em face de JOÃO BATISTA MACHADO, ambos qualificados nos 

encarte processual.

Despachada a pretensão (fl. 101), verificou-se que o executado não foi 

intimado para adimplir o débito fixado em título judicial (fl. 113).

A credora foi intimada para dar andamento ao feito (fl. 116), porém, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 117).

 À fl. 119 este Juízo determinou a intimação pessoal da exequente para 

dar andamento ao feito sob pena de extinção do processo.

 Foi expedida carta precatória de intimação à credora (fl. 124). Todavia, a 

exequente não foi intimada (fl. 128), visto que não foi encontrada.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A autora modificou o endereço, porém, não comunicou aos presentes 

autos, o que presume a sua intimação para dar andamento ao feito, 

conforme a decisão à fl. 119, nos termos do art. 274, parágrafo único do 

Código de Processo Civil.

 Sendo assim, nota-se que a parte foi devidamente intimada para dar 

andamento ao feito, porém, permaneceu inerte, devendo o processo ser 

extinto.

 Diante disso, considerando que a autora não promoveu as diligências que 

lhe competiam, abandonando a causa por um período superior a 30 (trinta) 

dias (06/06/2017), deve o processo ser extinto.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Contudo, este Juízo SUSPENDE a 

exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º do Código de 

Processo Civil.

 Sem a incidência de honorários de sucumbência, tendo em vista que não 

houve a formalização da relação processual.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26 Nr: 24-27.1996.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Gasperini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:6.445-A MT

 1 – INTIME-SE o exequente para dar andamento ao feito, sob pena de 

adoção do procedimento disposto no art. 921 do CPC.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97377 Nr: 713-07.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcello Rodrigues Coelho, Marcos Roberto Rodrigues 

Coelho, José Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:12809/MS, Felipe de Queiroz Chaves - OAB:

 1 – INTIME-SE o embargado para que, no prazo de 15 (quinze), manifeste 

acerca da manifestação dos embargantes (fls. 354/361).

 2 – Após, INTIMEM-SE os embargantes para que, manifestem acerca dos 

documentos encartados pelo embargado (fls. 364/422).

3 – Além disso, PROMOVA-SE o apensamento deste processo com a 

demanda executiva n. 3259-69.2014.811.0021 (Código n. 94154).

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90555 Nr: 447-54.2014.811.0021

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Jucelino Zmijevski, Marizete Miranda 

Cunha, Liliana Urbano de Moraes Zmijevski de Aquino Rosas, Bruno 

Gomes Ferreira Zmijevski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rodrigues dos 

Santos - OAB:OAB/SP 196.461, Jean Colin Talavera - OAB:OAB/SP 

230.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Matzenbacher - 

OAB:14831/SC, Ronivaldo Silva Gomes Lima - OAB:OAB/PA 13.509

 1 – Diante do requerimento da requerida (fl. 145), aliada a sentença 

meritória proferida às fls. 116/118, PROMOVA-SE o levantamento dos 

valores mediante alvará na conta bancária indicada.

2 – Após, não havendo requerimentos, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença às fls. 

116/118.

 3– CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28363 Nr: 2795-21.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Mundim, Antônio Carlos Mundim 

& Cia Ltda, Oneide Aparecida de Santana Mundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cardoso Tonhá - 

OAB:12290-MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 1 – Considerando o teor da certidão exarada à fl. 252, CERTIFIQUE-SE o 

Senhor Gestor a existência de saldo na conta vinculada a esta demanda.

 2 – Em seguida, tendo em vista a decisão exarada à fl. 169, EXPEÇA-SE 

alvará na forma requerida atinente à constrição dos créditos.

 3 – Após, INTIME-SE o exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito, colacionando aos autos a planilha 

atualizada do débito, sob de adoção da regra prevista no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34168 Nr: 3179-47.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M R OSSUNA PANIFICADORA, Marcos Ronaldo 

Ossuna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:OAB/MT 21.440

 1 – Apesar do requerimento do devedor quanto ao pedido de 

parcelamento, ocorre que a demanda possui natureza de execução fiscal, 

regida pela Lei n. 6.830/1980 e não se trata de execução de título 

extrajudicial fundada no rito previsto no art. Código de Processo Civil. 

Dessa maneira, razão não assiste quanto à aplicação da regra disposta 

no art. 916 do referido diploma instrumental.

O parcelamento de débito fiscal não constituiu direito subjetivo do 

executado. Deve ele demonstrar uma série de requisitos formais.

 Em sentido análogo, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, que assim preleciona:

 Agravo de Instrumento - Ação de Obrigação de Fazer – Parcelamento 

parcial de dívida tributária - Decisão que indeferiu o pedido de tutela 

antecipada - Não há prova inequívoca que convença da verossimilhança e 

do dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do artigo 273, do 

CPC/73 (vigente à época da publicação da decisão agravada) - A inclusão 

em programa de parcelamento é ato discricionário da Administração 

Pública - Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 

2038667-65.2016.8.26.0000; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão 

Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Guaratinguetá - 4ª Vara; 

Data do Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 12/01/2017) (Destaque)

Sendo assim, este Juízo INDEFERE o pedido de parcelamento.

2 – ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito, sob pena de aplicação do 

art. 40 da LEF.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95886 Nr: 4437-53.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Pereira Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 1 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione aos autos a planilha atualizada do débito com as eventuais 

amortizações, bem como esclareça a razão da diferença de valores 

expressados nas manifestações acostadas às fls. 50, 67 e fls. 71/72, sob 

pena de indeferimento da constrição.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31344 Nr: 343-04.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ouvidio & Calenti Ltda, Luiz Antonio Ouvidio, 

Ryscarla Estevão Calenti, Durval Calenti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Em análise à manifestação fls. 97/99, verifica-se que o exequente 

visa dar continuidade ao feito em nítida inobservância de atendimento à 

sentença exarada às fls. 91/92. Diante do fato de que não se trata de 

instrumento inidôneo para a reforma da decisão prolatada, este Juízo 

INDEFERE o pedido de constrição.

 2 – Sendo assim, diante da prolação de sentença (fls. 91/92) sem a 

interposição de recurso adequado, este Juízo reputa a ocorrência de 

coisa julgada.

 Em razão disso, ARQUIVEM-SE os autos, conforme consignado na 

sentença proferida às fls. 91/92.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 135 Nr: 205-91.1997.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CECÍLIA SOUZA SILVA, Antonio Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cruz Moreira - 

OAB:6799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 1 – De proêmio, cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via 

Bacenjud, diligência esta que não restou integralmente satisfeita. 2 – 

Assim, este Juízo INDEFERE o pedido formulado pela parte exequente, isso 

porque não houve demonstração da existência de indícios de que haveria 

numerário em conta bancária do devedor que justificasse outra diligência. 

3 – Não foi indicados bens pelo exequente, nem promovida à remoção de 

bens móveis, sendo realizadas diligências na tentativa de localização, 

porém, restaram infrutíferas. Assim, nos termos do art. 40 da Lei n. 

6.830/1980, este Juízo DETERMINA a suspensão do processo, 

remetendo-se ao arquivo provisório. 4 – Nesse sentido, este Juízo 
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entende que não pode o credor reiterar eternamente os mesmos pedidos 

que já foram realizados concernentes a consultas no BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, em que pese o credor ter direito a efetividade de 

seu crédito é certo que uma justiça que despende seu tempo com 

diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e compromete a razoável 

duração de todos os demais processos. SE.Em razão disso, com base no 

art. 40 da Lei n. 6.830/1980, este Juízo DETERMINA o arquivamento do 

feito, sem baixas na distribuição, devendo o processo permanecer no 

arquivo provisório até que o credor encontre eventuais bens do devedor 

ou até que se implemente a prescrição intercorrente do feito. 5 – 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101934 Nr: 3382-33.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Microbiol Industria e Comércio Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Rodrigueiro e Cia. Ltda. - ME, 

Emerson Rodrigueiro, Juliana Jurassi Rodrigueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Greve - OAB:OAB/SP 

211.900, Andreia da Costa Ferreira - OAB:163.783/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:13985/B

 1 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente planilha atualizada do débito com eventuais amortizações.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1027115 Nr: 7664-46.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Verde Insumos Agrícolas - Emerson Rodrigueiro & 

Cia. Ltda., Emerson Rodrigueiro, Juliana Jurassi Rodrigueiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Microbiol Industria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia da Costa Ferreira - 

OAB:163.783/SP

 Trata-se de embargos do devedor ajuizado por VIA VERDE INSUMOS 

AGRÍCOLAS, EMERSON RODRIGUEIRO E JULIANA JURASSI RODRIGUEIRO 

em face de MICROBIOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos do processo, este Juízo indeferiu a gratuidade de 

justiça, ocasião em que determinou a intimação dos embargantes para que 

efetuassem o pagamento das custas e despesas processuais com base 

no proveito econômico (fls. 33/34). Contudo, apesar de intimados (fl. 36), 

não promoveram o adimplemento.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso 

porque os embargantes não efetuaram o pagamento das custas e 

despesas processuais com base no proveito econômico nos termos 

consignados na decisão acostada às fls. 33/34 e mesmo após ser 

devidamente intimados para tal fim (fl. 36).

Portanto, trata-se de hipótese da ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

 Sem a incidência de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência 

de angularização da relação processual.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 3656 Nr: 2732-35.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – De proêmio, cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via 

Bacenjud, diligência esta que não restou integralmente satisfeita.

 2 – Assim, este Juízo INDEFERE o pedido formulado pela parte exequente, 

isso porque não houve demonstração da existência de indícios de que 

haveria numerário em conta bancária do devedor que justificasse outra 

diligência.

 3 – Não foi indicados bens pelo exequente, nem promovida à remoção de 

bens móveis, sendo realizadas diligências na tentativa de localização, 

porém, restaram infrutíferas. Assim, nos termos do art. 40 da Lei n. 

6.830/1980, este Juízo DETERMINA a suspensão do processo, 

remetendo-se ao arquivo provisório.

4 – Nesse sentido, este Juízo entende que não pode o credor reiterar 

eternamente os mesmos pedidos que já foram realizados concernentes a 

consultas no BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em que pese o credor ter 

direito a efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que despende 

seu tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e 

compromete a razoável duração de todos os demais processos.

Em razão disso, com base no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, este Juízo 

DETERMINA o arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo 

o processo permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre 

eventuais bens do devedor ou até que se implemente a prescrição 

intercorrente do feito.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87827 Nr: 2264-90.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Santana de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Francisco de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito, tendo em vista 

a proposta de acordo apresentada pelo executado à fl. 118 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94000 Nr: 3155-77.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Divino Lucas Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/GO 29.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91334 Nr: 1001-86.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veriano Alves Raulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100046 Nr: 2257-30.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Pereira de Araujo, GPN, DPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12347 Nr: 1853-28.2005.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Senção Saturno, Sandra Saturno Rodrigues, 

Celso Saturno Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - 

OAB:OAB/MT 2.376, Kátia Alessandra Fávero Alves - 

OAB:167929/SP, Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:OAB/MT 9.663, 

Moacir Jesus Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29102 Nr: 3529-69.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pereira de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023114 Nr: 4958-90.2017.811.0021

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFCS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus representantes, acerca da data da audiência designada no Juízo 

de Nova Xavantina - MT, conforme deprecado (fl. 108), qual seja: dia 

07/12/2018, às 15h45min (fl. 122).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86433 Nr: 931-06.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oldimir Darcio Ropke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022788 Nr: 4762-23.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luiz de Souza, Leila Miriam Gilbert de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Rodrigues de Souza - 

OAB:OAB/GO 38.902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGANTE, por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente nos autos as suas contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20513 Nr: 3579-66.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cardoso Tonhá - 

OAB:12290-MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito tendo em vista o desarquivamento dos 

autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31816 Nr: 816-87.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz João Nalin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito, tendo em vista 

a petição do requerido juntada às fls. 533/555 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3009 Nr: 588-64.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluisio de Alencastro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ferreira Leal, Beatriz Ferreira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arinan C Alencastro Veiga - 

OAB:23522/GO, JOEL ALENCASTRO VEIGA - OAB:OAB/GO 3.944, Ney 

Batista Pouzo - OAB:OAB/GO 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalino Ivo da Paixão Junior 

- OAB:OAB-GO 25474

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE , 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova 

o andamento do processo e requeira o que entender de direito, em termos 

de prosseguimento do feito, tendo em vista a petição dos executados 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 475 de 1103



juntada às fls. 1154/1159 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106594 Nr: 627-02.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Eri Lang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke Da Luz - 

OAB:22.277/MT, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo e requeira o que entender de direito, 

em termos de prosseguimento do feito, tendo em vista a proposta de 

acordo apresentada pelo requerido à fl. 129 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97323 Nr: 671-55.2015.811.0021

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino José de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados habilitados, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se com aquilo que entenderem de direito, acerca da proposta 

de honorários apresentada pelo perito no valor de R$ 14.980,00, às fls. 

212/219 dos autos, nos termos do item 5 do Despacho de fl. 208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89870 Nr: 4168-48.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlei Fernandes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista o alvará de fl. 147, sob pena de arquivamento em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82695 Nr: 1538-53.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilisabel Lima Cevada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15652 Nr: 2589-12.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Sabino dos Santos Nascimento, Espolio 

de Eduardo Socrates do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono habilitado nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito em 

termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116564 Nr: 6548-39.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberta Candido Morel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87218 Nr: 1685-45.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdA-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GG, EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos, nos termos do item 2 do Despacho de fl. 115, 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31506 Nr: 506-81.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Ferreira da Silva, Divina Guerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados habilitados, acerca do prazo, data e horário da perícia 

designada nos autos, quais sejam: a perícia terá início no dia 11/02/2019, 

às 13h00min, com o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do 

laudo pericial, conforme informação do perito às fls. 539/540 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31517 Nr: 517-13.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Luiz Becker, IZABEL FERLA BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT, 

Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 
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OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados habilitados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se com aquilo que entenderem de direito, nos termos do item 6 

do Despacho de fl. 575 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94723 Nr: 3645-02.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdS, Marcia Cristina Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vaz dos Santos, Senhorinha Bento Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo e requeira o que entender de direito, 

em termos de prosseguimento do feito, tendo em vista a petição do 

Requerido e documentos, juntadas às fls. 78/88 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107272 Nr: 959-66.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, informando se o benefício foi implantado nos 

moldes do item 1 do Despacho de fl. 58, bem como para que, em caso 

negativo, requeira o que entender de direito em termos de prosseguimento, 

em igual prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25107 Nr: 4377-90.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Martins Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Dianary Carvalho Borges - OAB:6.445-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/GO 21.342, Fabricio Eder Carvalhais - OAB:18.798/GO, Luis 

Fernando Carvalhaes Teles - OAB:32448/GO, Weliton Soares Teles 

- OAB:6666

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a petição do requerido retro juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35398 Nr: 4411-94.2010.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir de Gouveia Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Luciano Fernandes 

- OAB:23008/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35398 Nr: 4411-94.2010.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir de Gouveia Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Luciano Fernandes 

- OAB:23008/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20450 Nr: 3500-87.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir de Gouveia Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20456 Nr: 3506-94.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Carlos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE REQUERENTE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

nos autos requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista as informações retro juntadas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8808 Nr: 1086-24.2004.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana Luz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - 

OAB:OAB/MT 2.376, Kátia Alessandra Fávero Alves - 

OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88784 Nr: 3170-80.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Roque Hass

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - OAB:9879/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos, nos termos do item 2 do Despacho de fl. 178 
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dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36413 Nr: 1014-90.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edurado Marafon Silva - 

OAB:69992/PR, Sandra Mara Marafon da Silva - OAB:16613/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados habilitados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se nos autos com aquilo que entenderem de direito, tendo em 

vista o Laudo juntado às fls. 321/323 dos autos, nos termos do Despacho 

de fl. 307, item 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33783 Nr: 2793-17.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ireny Ferreira de Lima, Ananias Fagundes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Sebastião Carlos Toledo - OAB:OAB/MT 

13.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito tendo em vista o desarquivamento dos 

autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104282 Nr: 4857-24.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Canarana Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Adriano Pessini, Ana Lucia Pessini, 

Waldir Pessini, Maria Domingas Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Cappellaro - 

OAB:29.746/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito tendo em vista o desarquivamento dos 

autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84870 Nr: 3708-95.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abilio Cardoso dos Santos, Donalda de Sousa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Araguaia - CISMA, Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Paulo Figueiredo Reis 

- OAB:22362-A, MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT - 

OAB:16043, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:OAB/MT 15689-A, Tayná 

Maria de Sousa Santos - OAB:OAB/MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Fernando César Leopoldino - OAB:OAB/MT 

14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos as suas razões finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115843 Nr: 6070-31.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fort Cal Industria Comercio e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Marcelo Zanelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Lacerda Ferreira Braga 

Junior - OAB:150.240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10(dez) dias, promova 

o andamento do processo e requeira o que entender de direito, em termos 

de prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão da Oficiala de 

Justiça de fl. 71 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99146 Nr: 1760-16.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tura & Tura Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcionei Moreira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE , 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10(dez) dias, promova 

o andamento do processo e requeira o que entender de direito, em termos 

de prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça 

de fl. 72-v dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19769 Nr: 2931-86.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Paulo da Silva, Maria Elizabeth da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10(dez) dias, 

manifeste-se nos autos com o que entender de direito, tendo em vista a 

informação juntada à fl. 132 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94675 Nr: 3619-04.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Mendonça Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilton Alves Frota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE , 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10(dez) dias, promova 

o andamento do processo e requeira o que entender de direito, em termos 

de prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de decurso de 

prazo de fl. 154 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96695 Nr: 287-92.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schmidel & Associados - Advocacia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dijalma Rodrigues Carrijo, Lindomar Francisco 
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de Melo, Marleni Pozzebon de Oliveira, Osvaldo Cechetti de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, KLEBER JOSE MENEZES ALVES - OAB:13379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE , 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova 

o andamento do processo e requeira o que entender de direito, em termos 

de prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de decurso de 

prazo de fl. 97 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87254 Nr: 1720-05.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Bráz Neves, Noêmia Rodrigues de Novais Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Martins Cabral, Simone Martins Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:6.445-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/MT 17205-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado, acerca do retorno dos autos à 1ª 

Instância, para que, caso queiram, manifestem-se com o que entenderem 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28411 Nr: 2857-61.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Lutero Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruiberdan Matias de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Souto - 

OAB:13139/GO, Dimas Fischer Johnston - OAB:20944-E/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito, tendo em 

vista o auto de penhora e avaliação retro juntados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98922 Nr: 1622-49.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Gross de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geny da Graça Mathias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Gross de Almeida 

- OAB:9.724/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10(dez) dias, 

promova o andamento do processo e requeira o que entender de direito, 

em termos de prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão da 

Oficiala de Justiça de fl. 93 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96139 Nr: 4638-45.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denis dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114990 Nr: 5439-87.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPERES COMÉRCIO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Lippert Neto - 

OAB:31135/RS, Marcia Mallmann Lippert - OAB:35570/RS, PRISCILA 

MAIRA LUCAS DA SILVA MACHADO - OAB:81478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo e requeira medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de fl. 100 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89874 Nr: 4171-03.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Injedisel Bombas e Bicos Injetores Ltda - Me, Zélia 

Candido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:110331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo requerendo medidas úteis ao seu 

deslinde, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fl. 352 dos 

autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001756-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001756-54.2018.8.11.0021. REQUERENTE: 

MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA 

NAZARE 1. Trata-se de pedido de Tutela de Urgência de Caráter 

Antecedente ajuizado por LUIZ EDUARDO CORREIA PAZ, representado 

por sua genitora MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ em face do 

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ/MT, todos devidamente qualificados no 

encarte processual. Segundo consta, o adolescente é aluno do ensino 

fundamental da Escola Municipal de Nova Nazaré/MT e no dia 28.11.2018 

foi impedido de entrar na sala de aula por sua professora, em virtude da 

utilização de boné. Ocorre que, conforme relatado, o menor teria sido 

acometido por um cisto na cabeça, que vem ocasionando queda capilar, 

fato que vem causando grande constrangimento ao aluno e, 

consequentemente, motivando a utilização do referido acessório. Diante 

dos fatos, a genitora do menor procurou solucionar o impasse com o 

diretor do colégio, mas não obteve êxito, afirmando que não poderia tomar 

qualquer providência. Assim, pugna em sede de tutela de urgência pela 

autorização do adolescente para frequentar as aulas com a utilização do 

acessório, sob pena de multa diária. Vieram os autos conclusos. É o 

relato. Fundamento e decido. 2. O Novo Código de Processo Civil, regido 

pela Lei n. 13.105/15, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 
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denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, como requisito negativo, é incabível a concessão de tutela de 

urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo 

Civil. No caso em tela, a parte autora visa a concessão de tutela de 

urgência de natureza satisfativa a fim de garantir ao menor o acesso à 

educação, sob pena de coerção indireta. Isso porque o colégio estaria 

impedindo o adolescente de assistir às aulas em razão da utilização de 

boné, usado como forma de esconder a queda capilar e evitar maior 

constrangimento perante os colegas de classe, ao argumento de que as 

normas do colégio não permitem a utilização do referido acessório. Neste 

caso, entendo ter restado demonstrada, em sede de cognição sumária, a 

probabilidade do direito de forma suficiente, tendo em vista a disposição 

normativa do art. 205, “caput”, art. 208, inciso I e parágrafos primeiro e 

segundo, todos da Constituição Federal de 1988[2]. Ainda no plano da 

probabilidade do direito, extrai-se também normativa do art. 4º, 5º e 54 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90). No que tange ao 

perigo de dano, nota-se que a ausência de acesso ao ensino pelo menor, 

presumidamente, extrai-se o prejuízo à sua formação educacional, que 

não pode restar comprometida em razão da simples utilização de um 

acessório. 3. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

satisfativa para determinar que a Escola Municipal de Nova Nazaré/MT 

autorize o retorno imediato do aluno LUIZ EDUARDO CORREIA PAZ à 

instituição de ensino, independente da utilização de qualquer acessório, 

como boné, chapéu ou similar, sob pena de aplicação de multa diária. 

Diante da concessão da tutela de urgência, com fundamento no art. 303, 

§1º, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o autor para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova o aditamento da inicial, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e 

a confirmação do pedido de tutela final. Após, diante da impossibilidade de 

autocomposição, porquanto trata a demanda de interesses indisponíveis 

devido à natureza da ré, CITE-SE a ré para que, querendo, conteste o 

pedido formulado no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se a regra do 

art. 183 do CPC/2015, sob pena de revelia, nos termos do art. 344 do 

CPC/2015. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, ante a documentação acostada aos 

autos. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa-MT, 04 de dezembro de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito [1] Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. [2] Art. 205. A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua 

oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria; § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo. § 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 

Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 

competente.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001707-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DINORA ALVES INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001707-13.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 05 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001712-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001712-35.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 05 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001751-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001751-32.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 05 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001777-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO IRINEU MALDANER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001777-30.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 05 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001686-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001686-37.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 05 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001731-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001731-41.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 05 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001753-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA PACHECO DE CASTRO LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001753-02.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 
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advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 05 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001755-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001755-69.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 05 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001763-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LUCIANO FERNANDES OAB - GO23008 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE CURSI DE MENDONCA OAB - SP350358 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001763-46.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 05 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001780-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001780-82.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 05 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4477 Nr: 554-55.2001.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdo Martins Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 10 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 15:00 HORAS /MT, NA SALA DE AUDIÊNCIA DO 

FÓRUM LOCAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034008 Nr: 4328-97.2018.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Martins Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente alegações finais/memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99686 Nr: 2074-59.2015.811.0021

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Geraldo Batista da Cunha, Hellen Martins da Cunha, 

Edilson Martins Barbosa Silva, Elias Bueno de Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 
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OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s) da decisão de fls. 47/48, 

abaixo transcrito:

Adoto as razões de decidir constantes no parecer do Ministério Público 

para fundamentar esta decisão em DEFIRO a restituição:

I) da quantia de R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais) e do pingente 

em ouro em formato da letra “G” em favor de GERALDO BATISTA DA 

CUNHA;

II) da motocicleta HONDA/C100 BIZ ES, placa JZW-0855, ano 2005, chassi 

9C2HA07105R037857 em favor de ELIAS BUENO DE SOUZA JÚNIOR;

III) do CRV (Certificado de Registro de Veículo) do automóvel FIAT/UNO 

MILLE FIRE FLEX, placa JHM-6045,  cor  vermelha, 

chassi9BD15802784969538 em favor de EDILSON MARTINS BARBOSA 

DA SILVA.

Quanto ao pedido de restituição do veículo GM/COBALT, placa OMX-8607, 

ano 2012, modelo 2013, chassi 9BGJB69X0DB169684 em favor de 

GERALDO BATISTA DA CUNHA, entendo que o direito milita em favor do 

requerente, senão vejamos: [...]Assim, por deter a posse direta da coisa, 

por força do contrato de alienação fiduciária, o requerente tem legitimidade 

para requerer a restituição.

Quanto ao pedido de restituição da motocicleta I/HONDA CBR RACCING 

1000 RR, cor preta e branca, ano e modelo 2006, placa HFL-4488, chassi 

JH2SC57976M200111.em favor de HELLEN MARTINS DA CUNHA, entendo 

que não há como deferir o pedido, posto que também tramita neste Juízo 

pedido formulado por WEBER MARCOS ANANIAS BARBOSA, sob o 

Código n. 1022410 (apenso), o qual também alega ser o legítimo 

proprietário do bem, o que gera dúvida acerca de sua propriedade, não 

sendo possível neste momento o Juízo Criminal decidir a questão, razão 

concedo as partes HELLEN MARTINS DA CUNHA e WEBER MARCOS 

ANANIAS BARBOSA o prazo de 10 (dez) dias para se manifestarem 

acerca da questão e dos documentos constantes nos autos, trazendo aos 

autos elementos suficientes para este Juízo decidir sobre a propriedade e 

eventual depósito do bem.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 108/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

desta Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, na forma da lei etc.

R E S O L V E:

 Exonerar a pedido, a servidora TATIANA GISELLE NONNEMACHER 

MARQUES, matrícula 26457, das funções de Assessora de Gabinete I do 

Gabinete da 1ª Vara desta Comarca de Alto Araguaia/MT, a partir desta 

data.

Publique-se.

Registre-se.

Comunique-se.

Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 06 de dezembro de 201 8.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito - Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000724-17.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERCI MANOEL DAVID (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000724-17.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: VALDERCI MANOEL 

DAVID Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente, com o escopo de que 

comprove o recolhimento de custas processuais e taxas judiciárias, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que junte cópia da decisão 

liminar dos autos de busca e apreensão interposta na Comarca de 

Mineiros/GO. 2. Após, conclusos. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000701-71.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELITA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000701-71.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: NEUZELITA FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: INSS 

Vistos. 1. Compulsando os autos verifico que não foram juntados 

documentos à inicial. 2. Por conseguinte, INTIME-SE a parte requerente, 

com o escopo juntar os documentos comprobatórios do alegado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (artigo 

321, parágrafo único, do CPC/2015). 3. Aportando aos autos a referida 

emenda ou superado o prazo, FAÇAM-ME conclusos. 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000714-70.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA COSTA LEONEL AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000714-70.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: DAIANA COSTA 

LEONEL AMARAL Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente, com o escopo 

de que comprove o recolhimento de custas processuais e taxas 

judiciárias, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, conclusos. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000700-86.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELITA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA Processo: 1000700-86.2018.8.11.0020. REQUERENTE: 

NEUZELITA FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: INSS Sentença – 

Desistência SENTENÇA DE EXTINÇÃO Vistos. 1. Cuida-se de Ação de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA manejada por NEUZELITA 

FERREIRA DE SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS). 2. Compulsando os autos, verifico que a pretensão ora 
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exposta pela parte requerente foi distribuída pela causídica, POR TRÊS 

VEZES conforme se verifica nos processos idênticos de nº 

1000700-86.2018.811.0020 e de nº 1000701-71.2018.811.0020, ambos 

distribuídos para a Primeira Vara desta Comarca e Autos código nº 

1000702-56.2018.8.11.0020, distribuído para a Segunda Vara desta 

Comarca. 3. Constato, ainda, que momentos após a distribuição das três 

demandas, a causídica peticionou pela desistência do processo sem a 

resolução do mérito nos presentes autos, evidenciando manifesta escolha 

do órgão julgador. 4. Deste modo, diante da manifestação pela desistência 

da ação julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil 5. Em prossecução, constato 

que, no caso em apreço, a distribuição em triplicidade visou unicamente 

burlar o sistema legal de distribuição, comprovada, pelos pedidos de 

desistências nas ações em trâmite nesta 1ª Vara e a manutenção da ação 

em trâmite perante a 2ª Vara desta Comarca, que resguarda, dentre 

outros, o princípio do juiz natural, demonstrando nitidamente a improbidade 

processual, violando, assim, o postulado ético-jurídico de contribuir com o 

resultado de um processo justo (art. 5º, do CPC) e revela um proceder 

temerário pelo r. causídico signatário (art. 80, V, do CPC), devendo, 

portanto, sofrer as sanções legais por litigância de má-fé. 6. Considerando 

a situação provocada pela parte, CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e no pagamento de multa 

correspondente a um salário mínimo, em razão da litigância de má-fé ora 

reconhecida (arts. 80 c/c 81 do CPC). 7. Após, certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000724-17.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERCI MANOEL DAVID (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000724-17.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: VALDERCI MANOEL 

DAVID Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente, com o escopo de que 

comprove o recolhimento de custas processuais e taxas judiciárias, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que junte cópia da decisão 

liminar dos autos de busca e apreensão interposta na Comarca de 

Mineiros/GO. 2. Após, conclusos. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93491 Nr: 1513-33.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL NUNES MORAIS, JOSÉ BATISTA DE 

MORAIS, CREUZA NUNES FERREIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de XXXXX, 

conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81004 Nr: 1851-41.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ZOMAR DEBOLETTA, ANTÔNIO DEBOLETTA, 

MARINA ZONTA DEBOLETTA, MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA, JOSÉ 

RICARDO DEBOLETTA, ANTÔNIO ADRIANO DEBOLETTA, NILIANE VILELA 

DE FREITAS DEBOLETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO RIBEIRO FILHO (Espólio), AMBROLINA 

RIBEIRO DE MORAES, OSMAR BRUNO RIBEIRO, EZILDA RIBEIRO VIOLATO 

- Espólio, MARIA RIBEIRO FERREIRA, CELSO RIBEIRO, ESPÓLIO DE IRENE 

RIBEIRO, ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO VALLEJO MARSAIOLI 

- OAB:153852, RICARDO DE PAIVA LEÃO - OAB:15623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO 

CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - OAB:336941, EDSON REIS 

PEREIRA - OAB:18.156/MT, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - 

OAB:32468

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente para que se manifeste acerca dos pleitos 

da parte requerida, no prazo de 05 dias.

 2. DEFIRO a juntada dos substabelecimentos de fls. 537/538. ANOTE-SE 

para fins das intimações de estilo.

 3. Após, FAÇAM-ME imediatamente conclusos.

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95093 Nr: 2024-31.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO DE REZENDE, MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS, MARIA ROSA DA SILVA, IVANILDA ROSA DA SILVA, NEDINA 

DAS GRAÇAS, ROSANIA DA SILVA, NAIARA RENATA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.95093

Vistos.

Tendo em vista a Portaria n° 1.333/2018 do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, tornando o dia 19/11/2018 (segunda-feira) ponto 

facultativo, redesigno a oralidade de conciliação/mediação anteriormente 

marcada, para o dia 10 de dezembro de 2018, às 14h00min. (horário oficial 

do Estado), a ser realizada no CEJUSC dessa Comarca.

Cumpra-se, realizando expedindo o necessário..

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 05 de novembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 97882 Nr: 3255-93.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JUNIOR MARIANO DA 

SILVA - OAB:MT 24893/O

 Código n.97882

Vistos.

Tendo em vista que na data anteriormente designada para audiência 

(30/10/2018) este Magistrado estará afastado da jurisdição, redesigno a 

oralidade para o dia 18 de dezembro de 2018, às 15hrs00min(horário 

oficial do Estado).

Intimem-se as partes. Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.
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Alto Araguaia – MT, 29 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000707-78.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Nilton Gomes Alves (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000707-78.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: NILTON GOMES ALVES Vistos. 1. Trata-se de ação para 

aplicação de medidas de proteção proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, em favor do idoso NILTON GOMES ALVES, 

qualificado nos autos, com fundamento na Lei nº 10.741/2003. 2. Consta 

nos autos órgão ministerial tomou conhecimento através reclamação 

oriunda da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, quanto aos fatos 

envolvendo o idoso Nilton Gomes Alves. 3. Aduz que o idoso foi vítima de 

crime de roubo, por 03 (três) vezes, ocasião em que subtraíram seus 

pertences, sem prejuízo de ter sofrido espancamento. 4. Ressalta que, em 

relatório psicossocial realizado pela Secretaria de Assistência Social, o 

idoso relatou que recebe benefício de prestação continuada, mas que não 

estaria recebendo seu dinheiro, pois seu irmão Cícero Gomes Alves é o 

responsável pelo seu cartão de recebimento do benefício, o qual teria 

informado que o dinheiro não estaria sendo depositado na conta bancária 

do idoso. 5. Noticia, por fim, que o idoso está sem mantimentos há dois 

meses e que não possui interesse em ser institucionalizado, requerendo, 

ao final, a aplicação da medida de orientação, apoio e acompanhamento 

temporários. 6. Trouxe aos autos o procedimento extrajudicial n. 

001557-031/2018, bem como o ofício n. 137/2018/Proteção Especial, 

juntamente com relatório psicossocial do idoso. É o breve relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 7. Em análise superficial entendo presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Assim recebo a 

petição inicial e determino o seu processamento. 8. Trata-se de pleito 

realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à 

aplicação de medidas de proteção ao idoso, em razão de estar sofrendo 

violência psicológica e financeira de seu irmão Cícero Gomes Alves. 9. 

Analisando o conjunto probatório já acostado aos autos, mormente o 

relatório psicossocial, constato que o pedido merece guarida. 10. Os autos 

apontam que o idoso vem sofrendo violência psicológica e financeira por 

parte de seu irmão. Sendo assim, constata-se que a situação fática indica 

ameaça e violação dos direitos de pessoa idosa, se amoldando então aos 

dispositivos das Leis nº 10.741/2003. 11. Diante disso, demonstrando o 

autor ocorrência de ameaças e violações aos direitos do idoso, bem como, 

os elementos fáticos e jurídicos que embasam o seu pleito, merece 

prosperar o pedido para a aplicação de medidas protetivas. 12. Ante o 

exposto, com arrimo no art. 45, inciso II, da Lei n. 10.741/2003, e em 

consonância os pedidos iniciais, DETERMINO que a equipe de profissionais 

do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), promova a 

orientação, acompanhamento e apoio temporários ao idoso NILTON 

GOMES ALVES, realizando relatório psicossocial quinzenal e 

procedendo-se a juntada aos autos. 13. INTIMEM-SE. 14. CIENTIFIQUE-SE o 

MPE. 15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000666-14.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES DE ALMEIDA RODRIGUES OAB - MG141891 (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

BIANCA DELGADO PINHEIRO OAB - MG86038 (ADVOGADO(A))

THAIS LAZARO MELO ROCHA ALVES SOARES OAB - MG148710 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000666-14.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A IMPETRADO: 

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA Vistos. 1. Em razão da ordem exarada pelo Desembargador 

Relator da Segunda Câmara de Direto Público e Coletivo do E. TJMT, 

CUMPRA-SE a liminar concedida nos autos do Agravo de Instrumento n. 

1014273-57.2018.811.0000. 2. CUMPRA-SE, com urgência, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000666-14.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES DE ALMEIDA RODRIGUES OAB - MG141891 (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

BIANCA DELGADO PINHEIRO OAB - MG86038 (ADVOGADO(A))

THAIS LAZARO MELO ROCHA ALVES SOARES OAB - MG148710 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que, 

nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 dias, providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, após comprovar o pagamento através de recibo 

original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado. Alto 

Araguaia - MT, 6 de dezembro de 2018. IGOR CAVALCANTE DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64849 Nr: 1839-95.2015.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA APARECIDA CÂNDIDA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Requerida acerca da sentença proferida no andamento 

de referência 49, tendo em vista que a publicação de referência 52 não 

constou o nome do seu advogado.

Alto Araguaia - MT, 05 de dezembro de 2018.
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Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63895 Nr: 1411-16.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA DE JESUS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE CASTRO, MARISA PEREIRA DE 

SOUZA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, Rubens Henrique de Freitas - OAB:177.733/SP

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Requerente para, no prazo de 5 dias, providenciar o 

preparo da carta precatória expedida.

Alto Araguaia - MT, 05 de dezembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63751 Nr: 1350-58.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado das partes para, no prazo legal, apresentar os memoriais finais.

Alto Araguaia - MT, 05 de dezembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64849 Nr: 1839-95.2015.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA APARECIDA CÂNDIDA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 Vistos.

1. Com o objetivo de adequar o procedimento destes autos aos 

dispositivos do NCPC, o qual tem por princípio base a resolução 

consensual dos conflitos, determinando a realização de audiência de 

conciliação ou mediação em todos os processos já no ato de recebimento 

da inicial, nos termos dos artigos 334 e 3º, §3º, do NCPC, REMETAM-SE os 

autos ao Centro de Mediação e Resolução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para a realização de sessão de conciliação/mediação.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69415 Nr: 465-10.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSM, WWDSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVERA 

RESENDE - OAB:16062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 06 de dezembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95668 Nr: 2289-33.2018.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUENNIA RESENDE FRAGA MAGELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO MAGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

acerca do cálculo de referência 15.

Alto Araguaia - MT, 06 de dezembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68543 Nr: 70-18.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS, 

ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, informar o número 

da residência do Executado, vez que o endereço fornecido não consta tal 

informação, qual é essencial para expedição da carta de citação.

Alto Araguaia - MT, 06 de dezembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 57910 Nr: 789-68.2014.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDA RIBEIRO VIOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZILDA RIBEIRO VIOLATO - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR PAULA MARQUES - 

OAB:37.475/GO, Edson Reis Pereira - OAB:, RUBENS CRUVINEL 

RODRIGUES - OAB:32468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos 

termos da certidão de referência 18.

Alto Araguaia - MT, 06 de dezembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75105 Nr: 3464-33.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDINO BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente para no prazo de 05 

(cinco)dias providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no 

valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). A guia para o recolhimento deve 

ser obtida junto à Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias on-line", "diligência/emissão de 

guia de diligência" e o comprovante do pagamento deve ser juntado aos 

autos, no mesmo prazo.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54774 Nr: 409-79.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCISCO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ FRANCISCO RIBEIRO, Cpf: 

35291370149, Rg: 078.676, Filiação: Ulisses José Ribeiro e Dirce 

Francisca Ribeiro, data de nascimento: 25/08/1957, brasileiro(a), natural 

de Alto Garças-MT, divorciado(a), pecuarista ( dc* ), Telefone 

66/9978-2304. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: 23. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos na denúncia, para 

CONDENAR o acusado LUIZ FRANCISCO RIBEIRO, anteriormente 

qualificado no feito, nas penas do artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro.VI. I – Da dosimetria da pena. 24. Nos termos dos arts. 59 e 68 

do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena para o crime encontrado.a) 

Circunstâncias judiciais25. A culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim 

como as circunstâncias dos crimes. A (s) consequência (s) dos crimes 

não desfavorece (m) ao réu, pois próprias dos crimes. A personalidade do 

réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos 

autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a 

conduta social do réu. O réu não possui registro de antecedentes 

criminais, ao menos não há informações nestes autos. Não há o que ser 

avaliado quanto ao comportamento da vítima. Assim, não havendo 

circunstâncias judiciais desfavoráveis a este, APLICO a pena-base no 

mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) de detenção e 10 (dez) dias-multa no 

valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos 

(art. 49 do CP).b) Circunstâncias legais: atenuantes e agravantes26. Não 

há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Contudo, incide a 

atenuante de confissão, eis que o réu, ainda que parcialmente, confessou 

a prática do delito, em fase policial, incidindo a atenuante prevista no artigo 

65, inciso III, alínea “d”, do CP, porém é vedada a redução da pena fixada 

em seu mínimo legal em virtude de circunstância atenuante, nos termos da 

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. c) Causas de diminuição e 

aumento 27. Face à inexistência de causas de diminuição ou aumento de 

pena, TORNO DEFINITIVA a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 

(dez) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente 

à época dos fatos (art. 49 do CP), para reprovação e prevenção do delito 

em testilha.VI. II – Do regime inicial de cumprimento da reprimenda 

imposta.28. FIXO o regime aberto para cumprimento da pena, conforme art. 

33, §2°, “c”, do Código Penal Brasileiro.VI. III – Dos benefícios albergados 

nos artigos 44 e 77, do Código Penal.29. Por preencher o sentenciado os 

requisitos subjetivos e objetivos descritos no art. 44 do Código Penal, 

DEIXO de aplicar o benefício previsto no art. 77, do Código Penal e, 

concomitantemente, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 

(uma) pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária (art. 

43, I, do CP), sendo que as condições serão fixadas no juízo da vara de 

execuções penais.30. Em atenção às particularidades do caso, CONCEDO 

a possibilidade do condenado de apelar em liberdade, deveras, não estão 

presentes os requisitos ensejadores da prisão (art. 312 do CPP).31. DEIXO 

de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, 

nos termos do art. 387, inc. IV do CPP, tendo em vista que não há nos 

autos elementos suficientes para condenação desta.VII – Das 

determinações finais.32. DECRETO, em desfavor do condenado, a 

suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Esta penalidade 

terá a duração de 06 (seis) meses, conforme artigo 293 da Lei nº 

9.503/97, levando-se o risco gerado pelo delito perpetrado, pois transitava 

em via pública. OFICIE-SE o CIDETRAN/DETRAN competente.33. Ante o 

disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, deverá o réu arcar com 

as custas e despesas processuais, ficando suspenso o pagamento 

conforme art. 12 da Lei 1.060/50.34. Transitada em julgado a sentença, 

CUMPRAM-SE as demais determinações supra, ANOTE-SE o nome do réu 

no rol dos culpados, expedindo-se Guia de Execução Penal com 

observância da LEP e Resolução n° 113 do CNJ.35. INTIME-SE o 

condenado, a defesa técnica e o MPE para conhecimento deste “decisum” 

(art. 392 do CPP).36. COMUNIQUE-SE a condenação à Justiça Eleitoral e 

ao Instituto Nacional de Identificação para os efeitos do art. 15, III, da 

Constituição Federal.37. OFICIEM-SE aos órgãos de política criminal, 

conforme CNGC/MT.38. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

10 de outubro de 2016.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jandira de B. Lima e 

Silva, digitei.

Alto Araguaia, 06 de novembro de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 72542 Nr: 1872-51.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISANGELA CÁRITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – IPEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-79.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR ENSIDE DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 11/02/2019, às 13:00horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

6 de dezembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-04.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR ENSIDE DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 11/02/2019, às 13:10 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 6 de dezembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 69 Nr: 4-27.1986.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO VIEIRA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DALTRO FILHO, IVONE APARECIDA 

SANSÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY DE MELO - OAB:1891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-0012855O, 

SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 E perlustrando os autos constato que mesmo pedido foi reiteradamente 

formulado pelo autor e também pela terceira interessada, ressaltando que, 

quando de sua formulação inicial pelo autor, por ocasião da Audiência de 

Instrução e Julgamento no ano de 1982, fora o pleito devidamente 

analisado e indeferido pelo Juízo, de maneira fundamentada, conforme se 

verifica de fl. 235 destes autos.Portanto, resta operada preclusão em 

relação ao tema (afinal transcorridos 36 – trinta e seis – anos desde a 

deliberação do Juízo), de sorte que, qualquer pedido formulado em mesmo 

sentido encontra óbice nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, 

razão pela qual INDEFIRO uma vez mais a postulação. Em tempo, tendo em 

vista o pedido de adiamento formulado pelo causídico da parte requerida, 

por motivos de saúde, designo, para continuação da audiência de 

instrução e julgamento, o dia 26/03/2019, às 14h00min. Concedo o prazo 

de 20 (vinte) dias para o Requerido reiterar o ROL de testemunhas 

juntando a devida qualificação, conforme preconiza o artigo 450 do CPC, 

destacando-se a possibilidade de substituição, conforme disposição do 

art. 451 do CPC.A não juntada do rol no prazo assinalado, tornará 

preclusa a oitiva da testemunha.As testemunhas que residirem fora desta 

Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de 

Carta Precatória, cuja expedição resta, desde já, DETERMINADA.Consigno 

que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 

455 do Código de Processo Civil, as partes assistidas por advogado 

deverão trazer suas testemunhas ao ato processual independentemente 

de intimação.DETERMINO à secretaria que proceda com a devida 

retificação dos polos da ação em virtude do falecimento de partes.Às 

providências.Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Barra do Bugres/MT, 04 de dezembro de 2018.Silvio 

Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102603 Nr: 3247-60.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FIGUEIREDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de Aposentadoria por Invalidez, a LUIZ FIGUEIREDO DA COSTA, no valor 

de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como, ao 

pagamento de Auxílio-Doença devidos a partir do indeferimento 

administrativo em 04/11/2014 (fls. 35), até a data da implantação do 

benefício da aposentadoria por invalidez, que deverá ser a data desta 

sentença, quando a partir de então, será convertido o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com juros e correção 

monetária com base no manual de cálculos da justiça federal.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.No que tange ao 

pagamento de custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da 

Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

CONDENO a Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil e 

da Súmula nº 111 do STJ.Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso 

de Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar 
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Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC). APÓS o 

transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos 

ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.Deixo de determinar a remessa 

de ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não 

ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. 

OFICIE-SE o INSS através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para 

que implante o benefício no prazo de 30 (trinta) dias.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44113 Nr: 339-06.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora MIGUELINA LAVES DA COSTA, na 

qualidade de segurado especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, 

sendo certo que o INSS deve implantar o benefício ora concedido no prazo 

de 30 (trinta) dias. Para início do pagamento do benefício, fixo a data do 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ocorrido em 28/01/2010 (fls.08). Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. CONDENO o requerido 

nos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença, arquivando-se os autos. Em caso de Recurso de 

Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar Contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC). APÓS o transcurso do prazo, 

com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.Deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam 

os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE a 

Gerência Executiva do INSS (EADJ/APSDJ) para que implante o benefício 

no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 553 Nr: 261-03.1996.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARIBÓ AGRO PECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ANTONIO ZANDONADI, MARIA 

INÁCIA CAMARGO ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persion Aldemani Martins de 

Freitas - OAB:MT-17.803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 Processo nº: 261-06.1996.811.0008 (Código 553)

Vistos.

Determino o desentranhamento das peças de fls. 212/222, e sua 

distribuição por dependência a este feito, como embargos à execução.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Barra do Bugres/MT, 04 de dezembro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44196 Nr: 422-22.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETA BENTO DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a presente impugnação e, com 

aparo no artigo 487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela impugnante, referente aos valores atrasados (R$ 

28.570,87).No diz respeito aos honorários, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e, 

por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 213 (R$ 9.196,13), nos termos dos artigos 487, 

inciso I do CPC.Após o trânsito em julgado da presente decisão, 

devidamente CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).CONDENO a parte 

impugnada (art. 90, caput, do CPC) no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

diferença cobrada em excesso/proveito econômico obtido, ficando 

suspensa sua exigibilidade em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Em razão do 

princípio da causalidade, condeno a Autarquia impugnante ao pagamento 

de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da diferença impugnada em relação à cobrança dos 

honorários (R$ 6.339,04 x 10% = R$ 633,90).ATENTE-SE a secretaria para 

os valores apresentados na planilha de folhas 198/199, para expedição do 

RPV, sendo R$ 28.570,87 referente aos valores atrasados, de folhas 213 

R$ 9.196,13 referente aos honorários sucumbenciais e R$ 633,90 

referente à condenação dos honorários em fase de cumprimento de 

sentença.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88951 Nr: 19868-06.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:15877-MT, KAMILLA PALU SASSAKI - OAB:13.367-E, 

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:/MT 14.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS - OAB:

 Vistos, etc.

 Diante da ausência de agenda próxima para a realização da perícia, 

REVOGO a nomeação do perito de folhas 71/74. Contudo, diante da 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na 

pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com 

endereço no Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, 

Maracanã, Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na parte 

autora, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.

 DESIGNO o dia 19 de dezembro de 2018, às 13h30min, para realização da 

perícia médica, no endereço supra.

 ENCAMINHE-SE à Senhora Perita cópia da petição inicial, e dos quesitos 

constantes às fls. 71/74.

 Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.

INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais.

 Com a juntada do Laudo, dê-se vistas às partes para que manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87768 Nr: 3548-75.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

do retorno dos autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51672 Nr: 2421-73.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:289844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer os 

dados bancarios pra confecçso do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142006 Nr: 6135-94.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO ISIDORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO 

- OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES 

- OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91377 Nr: 1567-74.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51085 Nr: 1911-60.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126656 Nr: 4534-87.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BENTO DE OLIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar sobre o 

laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117870 Nr: 6542-71.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA TEIXEIRA VIAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se 

sobre a Impugnação à Execução

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50070 Nr: 1377-19.2011.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/3.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129967 Nr: 6507-77.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR CLAUDIO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito para intimar a parte autora a manifestar-se sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103456 Nr: 3744-74.2015.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito para intimar a parte autora a manifestar-se sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141814 Nr: 6040-64.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARESTIDES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141622 Nr: 5941-94.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA MARIA DOS SANTOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126127 Nr: 4255-04.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENIL DA ROCHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar sobre o 

laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105686 Nr: 5291-52.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilma Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimara parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139122 Nr: 3973-29.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se 

sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88788 Nr: 4534-29.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILDA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86533 Nr: 2331-94.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107506 Nr: 240-26.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar o que 

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95900 Nr: 5142-90.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO WILLIAN DESTO RIBEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centraís Elétricas Matogrossenses S/A- Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO WILLIAN DESTO 

RIBEIRO - OAB:15332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 

13431-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74 Nr: 54-48.1989.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍSIO PASSARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA PEREIRA DE MATOS PASSARELLO 

(FALECIDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Noel das Neves e Silva - 

OAB:15.703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão emitida com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

nos autos no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88735 Nr: 19883-72.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS, CAWS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar sobre o 

acordo realizado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54513 Nr: 718-73.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para manifestar-se 

sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139905 Nr: 4498-11.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA MARIA DE MENDONÇA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO 

- OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES 

- OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se 

sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121230 Nr: 1542-56.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMAS AQUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104890 Nr: 4730-28.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO FRANCISCO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130494 Nr: 6816-98.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABELARDO AUGUSTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar´-se 

sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80743 Nr: 2377-20.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARIO BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44951 Nr: 1172-24.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGINA FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os 

interessados houverem de suceder-lhe no processo e a forma de 

tramitação do pedido de habilitação se encontra disciplinada no artigo 687 

do Código de Processo Civil.

 Nos termos do artigo 689 do diploma processual, proceder-se-á à 

habilitação nos próprios autos do processo principal, salvo no caso da 

hipótese prevista no artigo 691.

Comprovado o óbito, os sucessores juntaram procuração e requereram a 

homologação da habilitação, sendo, neste caso, desnecessária a 

suspensão do processo e a citação para impugnarem o pedido.

 A apreciação do pedido independe de manifestação ou concordância da 

autarquia federal, a qual tem apenas condições de verificar a existência 

de dependentes válidos cadastrados no sistema previdenciário.

 O pedido de habilitação dos herdeiros, juntamente com a certidão de óbito 

e procurações e documentos pessoais foram juntados às folhas 161/171.

Deferido o processamento da habilitação (fls.175), procedeu-se com a 

citação do requerido, nos temos do artigo 690, do CPC.

Devidamente citado da habilitação, a Autarquia requerida em nada se 

manifestou (fls.173v).

Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, a habilitação dos 

herdeiros/sucessores e o faço com fundamento no artigo 691 do referido 

diploma processual.

No mais, em face do pagamento dos RPV’s efetuado (fls. 155/156), 

DECLARO EXTINTO o presente processo de execução com fundamento 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Efetuar o cadastro dos herdeiros no sistema APOLO.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores nos termos informado na 

petição de folhas 162.

 Com o transito em julgado devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111818 Nr: 2799-53.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO MAURICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso e tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o 

presente pedido formulado por JOSE CLAUDIO MAURÍCIO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ao fim de condenar o 

requerido à concessão do benefício de auxílio doença ao autor, com renda 

mensal calculada de acordo com o artigo 61 da Lei nº 8213/91, 

correspondente a 91% do salário-de-benefício e, ainda, não poderá ter 

valor inferior a um salário mínimo. Fixo para início do pagamento a data do 

INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO na via administrativa em 01/06/2016 (fl. 

17). OFICIE-SE a Gerência Executiva do INSS para que implante o benefício 

concedido, num prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que 

arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).Das verbas em atraso - No que tange à correção monetária e os 

juros legais, os índices e percentuais, deverão obedecer às disposições 

contidas no artigo 1º F, da Lei 9.494/97, bem como, no item 4.3 do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010, sendo certo que a correção monetária deverá incidir sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, enquanto 

os juros de mora serão contados a partir da citação, para as parcelas 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores.No que tange quanto ao pagamento de custas, despesas 

processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33065 Nr: 2858-56.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE JESUS SANTOS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/3.691

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERIDO 

PARA EM 30 DIAS IMPUGNAR A EXECUÇAO , mediante remessa dos 

autos, nos termos do convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95481 Nr: 4838-91.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON FIRMINO DOS SANTOS, MARIA CICERA ALVES 

DE ALCANTARA ILARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, USINAS ITAMARATI S/A, GUANABARA AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139618 Nr: 4306-78.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se 

sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43814 Nr: 63-72.2010.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A P DE SOUZA DUTRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora sobre a certidao do 

senhor oficial de justiça: Certifico e dou fé que dirigi-me nesta cidade e 

comarca aos endereços mencionados e deixei de proceder a Apreensão 

do referido bem constante no r, mandado em virtude de ter sido informada 

através do proprietário do imóvel Sr. Marinelson, que os mesmo mudaram 

a vários anos e última informação e que se encontravam na cidade de 

Cuiabá om endereço incerto.

 O referido é verdade e dou fé.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 493 de 1103



 Ivone Aparecida Pereira

 Oficial de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36288 Nr: 2672-96.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIRGILIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes a manifestarem sobre o 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80413 Nr: 2025-62.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCIANO GASQUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SOARES DA SILVA, RODOLFO CIOTI 

SECAFIN, MAPFRE VERA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:MT 13.451, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo dos Santos - 

OAB:SP-79.986, Douglas Luiz dos Santos - OAB:OAB-SP 166.979, 

HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:SP 26.346, NADIR GONÇALVES 

DE AQUINO - OAB:SP - 116.353, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:SP 177.342

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requeridara para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139831 Nr: 4447-97.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139576 Nr: 4275-58.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA SOARES DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35348 Nr: 1746-18.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Parra Santilio - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a Impugnação a Execução

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94553 Nr: 4122-64.2014.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DUARTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DUARTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS N.º 4122-64.2014.811.0008-CÓDIGO94553

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: SELMA DUARTE DE SOUZA

PARTE RÉQUERIDA: ADILSON DUARTE DE SOUZA

FINALIDADE: INTIMAR E CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da 

existência e do teor da ação judicial acima indicada, bem como da r. 

sentença proferida pelo juízo.

 DECISÃO/DESPACHO: Pelo exposto, julgo procedente o pedido articulado 

na exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de: DECRETAR a interdição do Requerido ADILSON DUARTE DE 

SOUZA, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil e de 

acordo com o artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, e nomeio como curador 

definitivo do interditado a Sra. SELMA DUARTE DE SOUZA BUSIQUIA. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil e 

no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Nos termos do artigo 759, caput, do Código de 

Processo Civil, após o registro da sentença no Cartório de Registro Civil 

local, intime-se o curador, para prestar compromisso, no prazo de 05 

(cinco) dias. Isento de custas. Notifique-se o Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmilson Parreira 

Polegati, digitei.

Barra do Bugres - MT, 3 de dezembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113924 Nr: 4055-31.2016.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PARREIRA DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA APARECIDA LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 4055-31.2016.811.0008 – código113924

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ANTONIO PARREIRA DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: RENATA APARECIDA LEITE DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Pelo exposto, julgo procedente o pedido articulado na 

exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de: DECRETAR a interdição da Requerida RENATA APARECIDA 

LEITE DOS ANJOS, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do 

Código Civil e de acordo com o artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, e nomeio 

como curador definitivo do interditado o Sr. ANTONIO PARREIRA DOS 

SANTOS. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3°, do Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se o presente no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Nos termos do artigo 759, caput, do 

Código de Processo Civil, após o registro da sentença no Cartório de 

Registro Civil local, intime-se o curador, para prestar compromisso, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Isento de custas. Notifique-se o Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Eu, EDMILSON 

PARREIRA POLEGATI, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 3 de dezembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126530 Nr: 4474-17.2017.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Terceiros Interessados

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 4474-17.2017.811.0008 – código126530

ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Laura Aparecida de Jesus

PARTE REQUERIDA: Douglas de Jesus Dutra

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos... 1. Trata-se de AÇÃO DE CURATELA ajuizada por 

LAURA APARECIDA DE JESUS requerendo a interdição de DOUGLAS DE 

JESUS DUTRA (qualificados nos autos). 2. Na exordial de fls. 05/08, que a 

requerente é genitora do requerido, aduzindo em síntese, que conforme 

laudo médico, o requerido é portador de paralisia infantil com epilepsia 

refratária (CID 10- G 80 // G 40 – 5). 3. Juntou os documentos de fls. 

10/17. 4. Recebida a exordial, a requerente foi nomeada provisoriamente 

como curadora especial do requerido (fls. 18). 5. Às fls. 26/27, fora 

realizada audiência de entrevista com o interditando, bem como que restou 

comprovado a incapacidade do requerido, não sendo necessária a 

realização de perícia médica. 6. O representante Ministério Público 

manifestou-se (fls. 35/35v°). 7. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. 8. Trata-se de AÇÃO DE CURATELA ajuizada por LAURA 

APARECIDA DE JESUS requerendo a interdição de DOUGLAS DE JESUS 

DUTRA (qualificados nos autos). 9. Ao presente feito aplicam-se as 

disposições de ordem material e processual insculpidas nas Leis nºs. 

10.406, de 10/01/2002 (Código Civil); nº. 13.105, de 16.03.2015 (Código 

Processual Civil) e nº. 13.146, de 06.07.2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). 10. Dispõe, pois, nesse sentido, primeiramente, o artigo 3º do 

Código Civil: “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil os menores de dezesseis anos”. 11. Comina, também, o 

artigo 4º, do mesmo diploma legal: “São incapazes, relativamente a certos 

atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores 

de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos; III - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade; IV - os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos 

indígenas será regulada por legislação especial”. 12. O artigo 1767, do 

Código Civil, também disciplina que: “Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade; II – (Revogado); III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; 

IV – (Revogado); V - os pródigos”. 13. Considerando, também, que o artigo 

84 da Lei nº. 13.146/2015 comina que: “A pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas. § 1º - Quando necessário, a 

pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei; e, § 3º - 

A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível”. 14. 

Também, considerando que, na esteira do artigo 85 da Lei nº.13.146/2015 

que: “A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. §1º- A definição da curatela não alcança 

o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. §2º- A curatela constitui medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do interditando”. 15. Também, 

considerando que o artigo 5º da Lei nº. 13.146/2015 dispõe que: “A 

pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e 

tratamento desumano ou degradante. 16. Por fim, a teor do cominado no 

artigo 755 do Código de Processo Civil: “Na sentença que decretar a 

interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da 

interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito; II - considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências.§ 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor 

possa atender aos interesses do interditando”. 17. Da análise conjugada 

dos dispositivos legais retro transcritos, presentemente, extrai-se a 

conclusão, primeiro, que no ordenamento jurídico pátrio não mais 

remanesce a incapacidade absoluta, exceto em razão do fator idade; 

porém, segundo, factível ainda o decreto de interdição com nomeação de 

curador para pessoa que necessita de permanente amparo, para a prática 

dos mais elementares atos da vida civil, tão somente, restrito a efeitos de 

natureza patrimonial. 18. Na exordial, destacou a requerente que o 

interditando é incapaz de reger sua pessoa, necessitando assim a 

presença de um curador. 19. Nesse contexto que o pedido inicial comporta 

apreciação e solução de modo que o presente processo de nomeação de 

curador observará os preceitos legais retro explicitados que regerão os 

fatos submetidos a eles. 20. Convém mencionar que a prova carreada aos 

autos é segura para alicerçar o deferimento do pedido inicial. 21. 

Corroborando a documentação acostada, o exame pericial é conclusivo no 

sentido de que o Interditando é portador de paralisia infantil com epilepsia 

refratária incapacitante mantendo o requerido incapaz de realizar 

atividades pessoais básicas, bem como o impossibilitando de reger sua 

auto gestão sócio econômica, sendo estas ações efetuadas somente com 

auxílio de terceiros. Foi relatando ainda pelo expert, que o requerido 

apresenta circunstancias que reduzem seu discernimento. 22. Assim, 

diante das provas produzidas e do não oferecimento de impugnação, o 

deferimento do pedido inicial é medida que se impõe. 23. Nomeio curador a 

Sra. LAURA APARECIDA DE JESUS (qualificado nos autos), sob 

compromisso, com a lavratura e expedição do respectivo termo de 
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curatela, a quem outorgo poderes para, em nome da interditando levantar, 

benefício assistencial e/ou previdenciário, e representar os interesses 

dele perante órgãos públicos ou instituições privadas, especialmente em 

assuntos relacionados à sua saúde física e/ou mental (hospitais, 

ambulatórios, instituições para tratamento em regime ambulatorial e/ou de 

internação etc.). 24. Atendendo ao disposto no artigo 84, § 3º, da Lei 

13.146/2015, e diante da impossibilidade de previsão da duração da 

incapacidade da parte requerida, a curatela permanecerá até eventual 

cessação da incapacidade do interditando. 25. Não havendo patrimônio a 

ser administrado, se faz desnecessária a especialização de hipoteca ou a 

apresentação de caução para o exercício do encargo, ficando o curador 

dispensado da prestação de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 

13.146/2015. 26. Acresce, também, a circunstância que o encargo de 

curador representa ônus demasiadamente exacerbado sendo que 

eventuais bens do Interditando somente serão passíveis de alienação 

mediante prévia autorização judicial. 27. Em observância ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015, e no artigo 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais, publicando-se imediatamente no DJE 

e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, bem como no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do 

interditando e do curador, a causa da curatela e seus limites e, não sendo 

total a curatela, os atos que o interditando poderá praticar autonomamente. 

28. Nos termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, após o registro 

da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o curador, para 

prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. 29. Ciência ao 

Ministério Público. 30. Sem custas ou honorários, eis que o feito tramita 

sob o pálio da justiça gratuita P.I. Cumpra-se

Eu, Edmilson Parreira Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 3 de dezembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106784 Nr: 5988-73.2015.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA CRUZ COSTA, BENEDITO DAVINO DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR DAVINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 5988-73.2015.811.0008-Código106784

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MANOEL DA CRUZ COSTA e BENEDITO DAVINO DA 

COSTA

PARTE REQUERIDA: CESAR DAVINO DA COSTA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/12/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir dispositivo final transcrito.

 SENTENÇA: Pelo exposto, julgo procedente o pedido articulado na 

exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de: DECRETAR a interdição da Requerida CESAR DAVINO DA 

COSTA, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil e de 

acordo com o artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, e nomeio como curador 

definitivo do interditado o Sr. BENEDITO DAVINO DA COSTA. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil e 

no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Nos termos do artigo 759, caput, do Código de 

Processo Civil, após o registro da sentença no Cartório de Registro Civil 

local, intime-se o curador, para prestar compromisso, no prazo de 05 

(cinco) dias. Isento de custas. Notifique-se o Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Eu, Edmilson Parreira 

Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 3 de dezembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47897 Nr: 4057-11.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO NOVAES SILVA, DINORÁ CIRILO DE 

FRANÇA SILVA, LOURIVAL MAURICIO DA SILVA, KATIA GOMES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO JOSÉ SILVA 

COSTA - OAB:2256, DÂMARIS ALVES CHAVES - OAB:12377-A

 Vistos,

1. Trata-se de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido Liminar 

de Imissão na Posse proposta por Interligação Elétrica do Madeira S.A, em 

desfavor de Olavo Novaes Silva e Outros (qualificados nos autos).

2. O Requerente às fls. 334/338 apresentou comprovante de pagamento 

da condenação, tendo a parte requerida manifestado concordância, 

pugnando pelo levantamento dos valores depositados.

 3. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil, extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(Omiss)

II – a obrigação for satisfeita

(...)”

4. Deste modo, acolho a justificativa apresentada pela exequente e diante 

do adimplemento do débito, declaro extinta a presente Ação de Execução, 

nos termos do artigo 485, I c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Custas, pela parte autora.

7. Após o trânsito em julgado, defiro o levantamento requerido às fls. 

332/333, bem como, expedição de alvará judicial como requerido às fls. 

341, em favor dos requeridos.

 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83674 Nr: 471-58.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DAS GRAÇAS PEREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Isto posto, e por tudo que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte requerida, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil, posto que, declaro a inexistência do débito, 

constituído pelos valores pagos a título de benefício previdenciário, 

ficando, portanto, o requerido proibido de efetuar descontos no benefício 

e/ou conta bancária da parte autora. 8. Isento de custas e honorários 

advocatícios. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134972 Nr: 1534-45.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE 

DE MATO GROSSO LTDA, JACKSON HENRIQUE SALES SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 27. Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para 

condenar a parte requerida Cooperativa de Crédito Rural do Oeste de Mato 

Grosso (SICREDI) a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano 

moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com base no Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código 

Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 

da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença, bem como DECLARO a 

prescrição e extingo o pedido reconvencional (fls. 74/76) com base no 

artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.28. Diante da sucumbência 

mínima, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC; bem como 

nos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da 

condenação, com fulcro nos art. 85, § § 1º e 2º, do CPC.29. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36350 Nr: 2732-69.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liberato Evaristo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FATIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Isto posto, e por tudo que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte requerida, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil, posto que, declaro a inexistência do débito, 

constituído pelos valores pagos a título de benefício previdenciário, 

ficando, portanto, o requerido proibido de efetuar descontos no benefício 

e/ou conta bancária da parte autora. 8. Isento de custas e honorários 

advocatícios. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81738 Nr: 3444-20.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FLAUSINO PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Tendo em vista que os cálculos foram homologados às fls. 118/119, 

defiro o pedido de fls. 154, posto que, determino a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, solicitando o pagamento das 

parcelas atrasadas, na importância descrita nos autos, assim como, em 

separado, das verbas honorárias de sucumbência, observando o teto 

estabelecido no Juizado Especial Federal.

 Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1º 

Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Após, nada mais sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83162 Nr: 4869-82.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - ATUAL 

BANCO FINASA/AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Cleiton dos Santos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A E 45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco 

Volkswagen S.A em face de Clodoaldo Jair dos Santos, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 

consoante certidão de fls. 100.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50063 Nr: 1370-27.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

KALYNC SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598-MT

 25. Isto posto e por tudo que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na exordial, extinguindo-se o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 26. Sem 

custas e honorários. 27. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109021 Nr: 1162-67.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDPN, ESDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 
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OAB:4616/MT

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Emilly Vitória 

de Paula Neves¸ neste ato representada por sua genitora Élida Silva de 

Paula, em desfavor de Afranio Delfino das Neves (qualificados nos autos).

 2. O Executado foi citado para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos, provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de penhora.

 3. Às fls. 33 a parte exequente informou aos autos que o executado está 

adimplente

4. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil, extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(Omiss)

II – a obrigação for satisfeita

(...)”

5. Deste modo, acolho a justificativa apresentada pela exequente e diante 

do adimplemento do débito alimentar, declaro extinta a presente Ação de 

Execução de Alimentos, nos termos do artigo 485, I c/c art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.

6. Sem custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109019 Nr: 1160-97.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos,

Uma vez que o Executado não efetuou o pagamento integral das parcelas 

da pensão alimentícia em execução e nem demonstrou a impossibilidade 

de fazê-lo, decreto sua prisão civil por 03 (três) meses, nos termos do 

artigo 528, §3º do Novo Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos à Contadora, com urgência, para atualização do 

débito, devendo abranger além das parcelas vencidas, aquelas que se 

venceram durante o trâmite da presente ação executiva, nos termos da 

Súmula 309 do STJ.

Ressalto que o Executado foi devidamente intimado para pagar a dívida no 

dia 01 de junho do ano de 2016 (p. 20), contudo, mesmo tendo ciência da 

sanção civil decorrente do seu inadimplemento, não pagou o débito.

 Assim, expeça-se mandado de prisão.

Por fim, em caso de pagamento, que deverá abranger o valor integral do 

débito em execução, recolha-se o mandado de prisão ou expeça-se 

alvará de soltura, conforme o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83210 Nr: 85-28.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO CARRILHO RIBEIRO FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FLORENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, Wilker Christi Corrêa - OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze), manifeste-se 

o que entender de direito sob pena de arquivamento.

2. Após, façam-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145290 Nr: 8007-47.2018.811.0008

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANIA NADIVA DE CAMPOS, ANTONIO FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. WANIA NADIVA DE CAMPOS e ANTONIO FRANCISCO qualificados na 

inicial, ingressaram com Pedido de Conversão de Separação Judicial em 

Divórcio, alegando, em resumo, que estão separados judicialmente desde 

28 de maio de 1997, conforme sentença proferida pelo Juiz de Direito de 

São José do Rio Claro/MT.

 2. Requerem a conversão da separação em divórcio.

 É o relatório. DECIDO.

 3. Trata-se de pedido consensual de conversão de separação judicial em 

divórcio. A pretensão há de ser acolhida, eis que com a promulgação da 

emenda constitucional nº 66, não se exige mais o prazo de um ano da 

separação, podendo a separação ser convertida em divórcio.

 4. Ademais, as partes estão separadas judicialmente há mais treze anos.

 5. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para converter a 

separação judicial das partes em divórcio, com fundamento no artigo 1580 

do Código Civil e artigo 226, § 6º da Constituição Federal.

 6. Sem custas por serem beneficiárias da justiça gratuita.

 7. Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de averbação e 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143967 Nr: 7240-09.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MATSUSCHITA, OSMAR HIROYUKI 

MATSUSCHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - 

OAB:10598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 17. Ante ao exposto, REJEITO os embargos à execução, extinguindo-o 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.18. CONDENO 

o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no 

importe de 10% sobre o valor da execução.19. Ademais, consoante 

fundamentação supra disposta e em obediência aos preceitos 

norteadores do processo civil hodierno (lealdade e boa-fé processuais) 

reputo a parte embargante como litigante de má-fé com fulcro nos artigos 

79, 80, I e IV a VII, e 81, todos do CPC, e via de consequência condeno-a a 

pagar multa de 1% sobre o valor da causa.20. No mais, TRASLADE-SE 

cópia da presente sentença para o feito principal, com o seu regular 

prosseguimento.21. Transitado em julgado, desapensem-se e, aquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe. 22. P. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 16022 Nr: 1557-79.2004.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, JUDITH ABI RACHED 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éder Lima Sampaio - 

OAB:12198-E, JOSE QUINTÃO SAMPAIO - OAB:OAB/MT-5363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 Vistos,

Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Após o cumprimento da providência acima, aguarde-se pelo prazo 15 

(quinze) dias a manifestação da parte interessada a fim de efetivar o 

prosseguimento da ação.
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Transcorrido o prazo supramencionado sem manifestação, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126785 Nr: 4607-59.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574-SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pela B.V Financeira S.A 

Crédito Financiamento e Investimento, aduzindo, em síntese, omissão na r. 

sentença de fls. 45.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141956 Nr: 6102-07.2018.811.0008

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil 

c.c. art. 109, da Lei n°. 6.015/73, julgo PROCEDENTE o presente pedido, 

com resolução do mérito, determinando a correção do nome do genitor do 

requerente, devendo este constar na respectiva Certidão de Casamento o 

nome de José Gomes da Silva.13. Transitada em julgado, expeça-se 

mandado de retificação determinando ao competente Cartório de Registro 

Civil, que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda com a correção acima 

referida, devendo o novo documento ser encaminhado a esta Comarca, 

fazendo a ressalva de que o feito tramita sob o pálido da gratuidade da 

justiça.14. Sem custas.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48780 Nr: 507-71.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA, CLAUDEVANIA 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls.118), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 115-v°/117, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44087 Nr: 313-08.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 155, para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição contida no 

artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base no artigo 

100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 de Junho 

de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em sendo o valor 

exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, e, levando-se em consideração que 

os valores depositados, se encontram vinculados aos autos, proceda-se 

à transferência dos valores para a conta informada nos autos.17. 

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.18. Nos termos do item 2.13.3.3, 

inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, cientifique-se a parte autora, por 

qualquer meio de comunicação, para que tome ciência da liberação 

efetuada.1.19. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 35377 Nr: 6317-32.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189, MARCELO BARBOSA DE 
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FREITAS - OAB:10055, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Vistos,

Trata-se de Ação Cumprimento de Sentença tendo como partes Luiz 

Carlos Fanaia de Almeida e Município de Nova Olímpia-MT (qualificados 

nos autos).

 Às fls. 182/182-v°, em Audiência de Mediação as partes Luiz Carlos 

Fanais de Almeida e Wilton Cesar de Almeida (Terceiro interessado) 

formularam acordo, pugnando pela homologação do Juízo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação Cumprimento de Sentença tendo como partes Luiz 

Carlos Fanaia de Almeida e Município de Nova Olímpia-MT (qualificados 

nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Decorrido o prazo recursal, e tendo em vista que o acordo fora entabulado 

pelo exequente e terceiro interessado, determino o prosseguimento da 

execução em desfavor do Município de Nova Olímpia-MT.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139539 Nr: 4245-23.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/0, Marli Guarnieri de Lima - OAB:11865

 18. Diante do exposto, julgo extinto este feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, c/c art. 924, I, ambos do Código de Processo 

Civil, ressalvada à parte credora a execução de eventuais parcelas 

remanescentes em processo autônomo de execução pelo rito do artigo 

528 ou 528, §8º do Código de Processo Civil.19. Em atenção ao princípio 

da causalidade, condeno o executado no ônus sucumbencial, haja vista 

que ele quem deu causa à presente demanda, pelo que a condeno no 

pagamento de honorários advocatícios, ora fixados 10% do valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.20. Tendo em vista os valores 

depositados às fls. 135/136, que se encontram vinculados aos autos, 

proceda-se à transferência integral dos valores para a conta a ser 

informada pela exequente.21. Transmita-se, via malote digital, o alvará de 

liberação para o Sistema de depósitos Judiciais. Após, junte-se.22. Nos 

termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.23. Cumprida as determinações supra, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 24. P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127961 Nr: 5337-70.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIA MARIA DE JESUS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Elizia Maria de Jesus Matos, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA”, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário – Aposentadoria Por 

Idade Híbrida, uma vez que desenvolveu atividades variadas na zona 

rural, assim como desenvolveu atividades como trabalhador urbano e, 

conta com a idade superior a 60 (sessenta) anos, motivos pelos quais 

argumenta fazer jus ao referido benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 19/42. Em despacho 

inaugural foi indeferida a antecipação da tutela pleiteada e ordenada a 

citação da parte requerida (fls. 43/43v°).

3. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação 

alegando, em suma, a não comprovação dos requisitos legais necessários 

à concessão do benefício, pugnando, desse modo, pela improcedência da 

ação (fls. 45/59).

4. A parte autora fora devidamente intimada para apresentar impugnação 

à contestação, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, 

conforme certidão de fls. 66.

5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 71/73).

6. Vieram-me aos autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Pretende a parte autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial rural e 

urbano, ao que se opõe o INSS.

10. Com o advento da Lei 11.718/08, o sistema previdenciário brasileiro 

passou a contar com uma nova modalidade de aposentadoria por idade: a 

aposentadoria por idade híbrida. Nessa nova modalidade de 

aposentadoria, é permitido ao segurado mesclar o período urbano ao 

período rural para implementar a carência mínima necessária e obter o 

benefício etário. Sem dúvida, um grande avanço em busca da 

universalidade da cobertura e do atendimento.

11. A idade mínima a ser considerada é de 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e de 60 (sessenta) anos, se mulher, ou seja, 

equiparando-se ao trabalhador urbano no requisito etário.

12. Nesta senda, tendo o segurado deixado de exercer atividade rural e 

não implementado o requisito da idade, perderia a qualidade de segurado 

rural e não poderia mais requerer o benefício eminentemente rural. No 

entanto, a referida Lei ressalta que, o segurado pode utilizar-se de tempo 

urbano para completar a carência da aposentadoria por idade rural.

13. No caso em tela, verifico que a situação da parte autora não se amolda 

àquela prevista no §3º do art. 48 da Lei 8.213/91 (incluído pela Lei nº 

11.718/2008), em que os trabalhadores rurais poderão somar tempo rural 

e urbano para cumprimento de carência, uma vez que não houve um início 

de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

14. Nesse ponto, destaco que para o correto enquadramento na 

aposentadoria por idade híbrida, como a própria literalidade do nome 

indica, deve estar comprovado o efetivo exercício do labor rural e urbano, 

para que possam ser complementados entre si, o que não restou 

demonstrado no caso em tela, posto que, em análise aos documentos 

aportados, a parte autora não logrou êxito em provar a atividade rurícola, 

bem como o labor urbano, descaracterizando, portanto, a qualidade de 

segurado especial.

15. Sobre a matéria, os seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE PREVISTA 

NOS §§ 3º E 4º DA LEI N.º 8.213/91. PERÍODO DE TRABALHO RURAL 

ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI DE BENEFÍCIOS. REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS. I. Embora o período trabalhado como rurícola, sem o 

recolhimento de contribuições, anterior a julho de 1991, não possa ser 

computado para efeito de carência de aposentadoria por tempo de 

serviço, a teor do disposto no §2º do art. 55 da Lei 8.213/91, referido 
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período de atividade rural pode ser considerado para fins de concessão 

do beneficio de aposentadoria por idade, conforme determinam os artigos 

39, I e 143 da Lei n.º 8.213/91. II. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 

20.06.2008, a qual acrescentou os §§3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 

8.213/91, o ordenamento jurídico passou a admitir expressamente a soma 

do tempo de exercício de labor rural ao período de trabalho urbano, para 

fins de concessão do benefício da aposentadoria por idade aos 60 

(sessenta) anos, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, 

sendo este o caso dos autos. III. A parte autora faz jus à percepção do 

benefício de aposentadoria por idade, na forma prevista nos §§ 3 e 4º do 

art. 48 da Lei n.º 8.213/91. IV. Agravo a que se nega provimento.

(AC 00346071520084039999, DESEMBARGADOR FEDERAL WALTER DO 

AMARAL, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/03/2011 

PÁGINA: 454 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (original em destaque)

Ainda:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR. ATIVIDADE URBANA. PERÍODOS RECONHECIDOS NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL E PROVA ORAL 

SUFICIENTES PARA CORROBORAR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. 

IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO 

PERÍODO ENTRE A APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E A 

EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A 

autora ajuizou a presente ação objetivando a concessão de aposentadoria 

por idade a trabalhador urbano, conforme Art. 48, "caput", da Lei 8.213/91 

citado na exordial, na qual também se relata que determinados períodos, 

os quais somam 81 contr ibuições,  foram reconhecidos 

administrativamente como de efetiva atividade urbana. Entretanto, 

extrai-se da causa de pedir que a autora, na verdade, visa à 

aposentadoria por idade a trabalhador rural, computando-se tempo de 

contribuição em atividade urbana, tendo em vista que, quando do 

implemento do requisito etário para a aposentadoria de natureza rural, não 

mais exercia essa atividade. 2. Tal situação foi objeto de julgamento do 

Incidente de Uniformização 7476 pela 3ª Seção do E. STJ, cujo voto 

vencedor acolheu a tese segundo a qual caso "os trabalhadores rurais 

não atendam à carência na forma especificada pelo art. 143, mas 

satisfaçam essa condição mediante o cômputo de períodos de 

contribuição em outras categorias, farão jus ao benefício ao completarem 

65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher, conforme preceitua o 

§ 3º do art. 48 da Lei de Benefícios, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008.". 

3. Considerando-se que a autora exerceu atividade rural sob regime de 

economia familiar durante 108 meses, e atividade urbana, nos períodos 

reconhecidos na esfera administrativa, mediante recolhimento de 81 

contribuições, é admissível a contagem do período rural, desde que 

implementado o requisito etário de 60 anos, e observada a tabela de 

transição do Art. 142 da Lei 8.213/91, que, para o ano de 2003, impõe a 

demonstração de 132 meses de atividade ou contribuição, o que restou 

cumprido pela autora. [...](APELREEX 00354241120104039999, 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, TRF3 - DÉCIMA 

TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/04/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) 

(original em destaque)

16. Quanto ao tempo de serviço rural, deve ser demonstrado mediante a 

apresentação de início de prova material contemporânea ao período a ser 

comprovado, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo 

esta admitida, em princípio, exclusivamente, a teor do art. 55, § 3º, da Lei 

nº. 8.213/91, e Súmula 149 do STJ. Cabe salientar que embora o art. 106 

da Lei de Benefícios relacione os documentos aptos a essa comprovação, 

tal rol não é exaustivo.

17. Apesar da testemunha Jose Domingos da Silva e Andrelina Ferreira 

Castro que conhece a requerente há muitos anos, alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Jose Domingos da Silva: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sítio Pé de Galinha 

município de Porto Estrela -MT;; Que no sítio a autora criava galinhas, 

porco, plantava arroz, milho, feijão, para sua subsistência e quando 

sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que a produção 

de tinha era para o consumo e venda. Que hoje a autora ainda reside no 

sítio em Porto Estrela-MT. Que a autora não trabalha mais há um ano. Que 

não sabe dizer se a autora recebeu benefício do governo. Que a autora 

nunca trabalhou na cidade” (fl. 72).

Depoimento judicial da testemunha Andrelina Ferreira Castro: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 40 (quarenta) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sítio, chamada de 

Pé de Galinha, município de Porto Estrela -MT; Que lá ela mexia na roça; 

Que no sítio a autora criava galinhas, porco, plantava arroz, mandioca, 

feijão, para sua subsistência; Que a autora atualmente não mora mais 

nesse sítio. Que a autora mudou de lá faz um ano. Que hoje ela mora em 

Porto Estrela- MT. Que quando ela morava no sítio não tinha auxílio de 

maquinário nem empregados. Que não sabe dizer se a autora já recebeu 

algum benefício do governo” fl.73).

18. Assim, não havendo comprovação de que a parte autora exerceu 

atividade de labor urbano, lhe faltam requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado, ou seja, o efetivo exercício da atividade rurícola e 

urbana. Outrossim, analisando os documentos juntados pela autora na 

inicial, concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade urbana exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade híbrida, assistindo razão a parte 

requerida em afirmar que a parte demandante não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 19. De igual modo, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, pois em análise ao conjunto probatório produzido pelas 

partes, bem como confrontando os dados acostados, é de fácil 

verificação que as alegações da parte requerente não merecem respaldo.

 20. Na forma do art. 142 da Lei 8213/1991, o período de carência exigido 

no caso versando é de 180 contribuições mensais, o que não restou 

demonstrado nos autos.

21. Destarte, considerando que a parte autora não demonstrou início de 

prova material suficiente à comprovação da atividade rurícola, bem como 

não evidenciou o período de carência exigido pela lei, a improcedência do 

pedido é a medida que cabe.

22. Veja, a propósito, a seguinte decisão:

 APOSENTADORIA RURAL E URBANA. Da mesma forma que em relação 

ao urbano, a tabela progressiva de carência do art. 142 da Lei n. 8.213/91 

somente se aplica ao rural que comprove o exercício de trabalho antes de 

24.07.91. Pode comprovar exercício anterior de trabalho rural ou mesmo 

de trabalho urbano, dada à admissibilidade de descontinuidade do trabalho 

rural mediante intercalação de atividade rural com atividade urbana. 

(PEDILEF nº 2007.83.03.501020-0/PE, Rel. Juiz Fed. Cláudio Roberto 

Canata, DJ 23.3.2010) (Destaquei)

23. Assim, não conseguindo a parte requerente provar a qualidade de 

segurado especial, deve ter o seu pedido indeferido.

24. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Elizia Maria de Jesus Matos em desfavor do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

25. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

26. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134482 Nr: 1240-90.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERILO PIMENTEL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Cerilo Pimentel Silva, devidamente qualificado nos autos, propôs “AÇÃO 

DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia F ederal, objetivando 

a implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/107. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 108).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação (fls. 109/111).
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 4. Às fls. 120/122-v°, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 123 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução 

e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 126/128).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 59 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, Paulo 

Filho Rondon e Demetrio Cicilio Maciel, nas quais se extrai o efetivo 

exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à data em 

que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Paulo Filho Rondon: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que quando 

conheceu a autora, ele morava na área rural, na Comunidade Vão Grande 

do Sr. Rene, município de Barra do Bugres-MT. Que o autora há uns 9 

anos mora na Comunidade Campo Verde, no mesmo município. Que na 

cominidade a autora criava galinhas, porco, plantava arroz, mandioca, 

feijão, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; 

Que o autor continua trabalhando. Que o autor não tem auxílio de 

maquinas nem de empregados. Que a autora nunca trabalhou na cidade. 

Que não sabe dizer se o autor já recebeu algum benefício do governo”. 

Dada a palavra ao Advogado(a), a testemunha assim respondeu: “ Que a 

esposa do autor se chamava Ana”.

 (fl. 127).

Depoimento judicial da testemunha Demetrio Cicilio Maciel: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 40 (quarenta) anos. Que 

quando conheceu o autor, ela morava na área rural, na Comunidade Vão 

Grande, município de Barra do Bugres-MT. Que há uns 9 anos o autor 

mora na Comunidade Campo Verde, no mesmo município. Que na 

comunidade o autor criava galinhas, porco, plantava arroz, milho, feijão, 

para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear as 

despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que o 

autor continua trabalhando atualmente, sem o auxílio de empregado ou 

maquinário. Que não sabe dizer se o autor já recebeu algum benefício do 

governo. Que a autora nunca trabalhou na cidade”. (fl. 128).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Cerilo 

Pimentel Silva; 1.a. CPF n. 452.759.041-34; 1.b. Nome da mãe: Izaura 

Pereira da Silva; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. 

Data inicial do Benefício: 06.03.2018 (data da citação - fl. 108); 4. Renda 

mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Sítio 

Paraíso, Lote 52, Comunidade Campo Verde, Município de Barra do 

Bugres-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113089 Nr: 3506-21.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO BENEVIDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Fermino Benevides de Souza, qualificado nos autos, ajuizou a presente 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO DOENÇA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), alegando, em síntese, ser segurado da previdência social, sendo 

que é portador de hipertensão arterial e cardiopatia, o que compromete a 

sua capacidade para exercer as funções habituais, tendo, assim, 

procurado o INSS, a fim de requerer o benefício previdenciário, contudo, 

teve seu pedido negado em face da inexistência de incapacidade 

laborativa.

 2. Alega a parte autora que está impossibilitada para o trabalho, 

requerendo, portanto, o pagamento do benefício de auxílio doença ou, 
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subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.

 3. Com a inicial de fls. 05/16, colacionou os documentos de fls. 17/40. Em 

despacho inaugural fora indeferida a antecipação de tutela pleiteada e 

determinada a citação da parte requerida (fls. 42/43).

4. Tentada a conciliação entre as partes, a mesma restou infrutífera, tendo 

em vista a ausência da parte requerida (fl. 47).

5. Realizada perícia médica (fls. 58/60), o expert concluiu que o 

requerente está com incapacidade parcial e definitiva para as atividades 

laborais.

6. Em manifestação acerca do laudo, a parte demandante postulou pela 

concessão da aposentadoria por invalidez (fl. 62). O Instituto requerido foi 

devidamente intimado para manifestar-se acerca do laudo pericial, 

contudo, não apresentou manifestação (fl. 73).

7. Fora realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em 

que foram ouvidas as testemunhas da requerente e apresentação de 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 78/80).

8. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

9. Fermino Benevides de Souza, qualificado nos autos, ajuizou a presente 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO DOENÇA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício 

previdenciário, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

inaugural.

 10. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que a parte requerida 

foi devidamente citada (fl. 44-v°), contudo, deixou de apresentar resposta. 

Assim, reconheço a revelia, no entanto, deixo de aplicar os seus efeitos 

por se tratar de direito indisponível, nos termos do artigo 345, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

11. A pretensão do autor merece acolhimento.

12. O caput dos artigos 42 e 59, ambos da Lei 8.213/91, ao tratar da 

aposentadoria por invalidez e do auxílio doença, determinam que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

E:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

13. Conforme se pode verificar dos dispositivos legais mencionados 

acima, para a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por 

invalidez é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz 

temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

 14. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada à 

incapacidade parcial e definitiva, preenchendo assim o requisito para sua 

concessão, qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

15. Ademais, o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, 

consoante determina o artigo 25, inciso I, da Lei 8.213/91. Logo, os 

documentos juntados aos autos demonstram que o período de trabalho 

exercido pela parte autora foi satisfatória, cumprindo o primeiro requisito 

necessário ao deferimento do pedido.

16. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi 

conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada 

para a realização do exercício de seu labor, de forma parcial e definitiva, 

conforme fls. 58/60.

17. Ainda vale ressaltar que as declarações das testemunhas ouvidas, 

Raimundo Dias de Oliveira e Jose do Carmo de Oliveira, declararem que 

conhecem o requerente há muito tempo, alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Raimundo Dias de Oliveira: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 22 (vinte e dois) anos. Que 

quando conheceu o autor, ele morava na área rural, no Assentamento Rio 

Branco, município de Nova Olímpia-MT, local em que reside até os dias 

atuais. Que no Assentamento o autor cria galinhas plantava batata, 

quiabo, mandioca para sua subsistência e venda nas feiras da cidade; 

Que o trabalho do autor é todo manual. Que o autor nunca trabalhou na 

cidade. Que atualmente o autor não consegue mais trabalha mais por 

problemas de saúde, principalmente problemas do coração. Que quando o 

autor parou de trabalhar ele ainda trabalhava no Assentamento”. (fl. 79).

Depoimento judicial da testemunha Jose do Carmo de Oliveira: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 18(dezoito) anos. Que o 

autor trabalhava na Fazenda Ibiporã. Que nessa Fazenda o autor 

trabalhou do ano 2000 para trás. Que depois ele foi para o Assentamento 

Rio Branco no Município de Nova Olímpia-MT, local em mora até hoje. Que o 

autor foi para o Assentamento no ano de 2001/2002. Que no 

Assentamento criava galinhas, plantava batata, quiabo, banana, mandioca 

para sua subsistência; Que o autor não consegue mais trabalhar. Que já 

faz pelo menos 2 anos que ele não consegue trabalhar. Que o autor 

sofreu um tipo de AVC. Que quando isso aconteceu ele ainda trabalhava 

no Assentamento. Que o autor nunca trabalhou na cidade; Dada a palavra 

ao Advogado, à testemunha respondeu o seguinte: “Que o autor tem 

problemas cardíacos e hipertensão”. (fl. 80).

18. Sendo assim, possível se faz a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez.

19. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. PERMANENTE. ARTIGOS 42 E 15 

DA LEI nº 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA - O 

Novo CPC modificou o valor de alçada para causas que devem 

obrigatoriamente ser submetidas ao segundo grau de jurisdição, dizendo 

que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União 

em valores inferior a 1000 salários mínimos, esse preceito tem incidência 

imediata aos feitos em tramitação nesta Corte - O benefício de 

aposentadoria por invalidez está disciplinado nos arts. 42 a 47 da Lei nº 

8.213, de 24.07.1991. Para sua concessão deve haver o preenchimento 

dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da 

carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei 

nº.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade 

laborativa; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a 

Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de 

agravamento daquelas - No caso do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja 

apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais 

ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que 

garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 

8.213/1991 - Em realidade, o segurado não desfruta de saúde para 

realizar seu trabalho - Ademais, não merece prosperar a tese de doença 

preexistente pois, no presente caso, o segurado enquadra-se na hipótese 

exceptiva de incapacidade sobrevinda pela progressão ou agravamento 

da doença ou lesão (art. 42 da Lei 8.213/91)- Com relação aos índices de 

correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento 

proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 - Remessa 

oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-3 - 

ReeNec: 00245522420164039999 SP, Relator: Desembargador Federal 

David Dantas, Data de Julgamento: 09/04/2018, Oitava Turma, Data de 

Publicação: 23/04/2018)”. (grifei)

Ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE . Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, 

se o segurado for considerado totalmente incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta a subsistência, a 

aposentadoria será concedida, desde que o prazo de carência seja 

cumprido. (TJ-MG - REEX: 10377060072438001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 21/01/2014; 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 27/01/2014)”.

E:

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

DEFERIMENTO. – Restando constatado nos autos o preenchimento das 

exigências necessárias para obtenção da aposentadoria por invalidez, 

quais sejam, implementação do período de carência e invalidez total 

permanente do requerente, não há óbices para o seu deferimento. - 

Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-5 - AC: 289620 AL 

2002.05.00.010741-3; Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, 

Data de Julgamento: 05/08/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: 

21/09/2004)”.

20. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido implante o 
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benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo 

oficial deste juízo, assim sendo, 30/01/2018, com multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem 

prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico 

pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

21. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, 

nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

21. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.

 22. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

23. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Fermino Benevides de 

Souza; 2. Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de 

início do benefício: 30/01/2018 (fl. 60); 4. Renda mensal inicial: Base de 

cálculo do rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença.

 24. Em relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 51/51-v°, anoto 

que os profissionais não encontram-se cadastrados no sistema AJG - 

Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.

25. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106850 Nr: 6029-40.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALCIDES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Carlos Alcides de Morais, qualificado nos autos, ajuizou a presente 

ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social, sustentando, em 

resumo, ter sofrido acidente de trânsito que gerou sequelas 

incapacitantes permanentes, postulando concessão de auxílio-acidente, 

desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença, com 

atualização monetária, juros e demais cominações legais.

2. Com a inicial de fls. 05/10, colacionou documentos de fls. 11/28.

3. Em despacho inaugural fora deferida a tutela pleiteada, bem como 

determinado a citação do réu (fls. 29/30).

4. Devidamente citado, o INSS contestou o pedido, alegando no mérito, a 

não comprovação dos requisitos exigidos. Ao final requereu a total 

improcedência do pedido (fls. 34/47).

5. A parte autora impugnou a contestação, sustentando, os argumentos já 

expendidos na exordial (fls. 53/58).

6. Realizada perícia médica, o expert concluiu que a parte requerente está 

com incapacidade parcial definitiva para as atividades laborais (fls. 69/73).

7. A parte autora apresentou manifestação a respeito da perícia médica, 

pugnando, em síntese, pela procedência dos pedidos aludidos na exordial 

(fls. 76/78).

8. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

9. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

10. No que toca a concessão do auxílio acidente, o artigo 86 da Lei 

8.213/91, determina que:

“Art. 86 O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

11. Prevê ainda o art. 6º, §1º, Lei 6.367/76:

 Art. 6º O acidentado do trabalho que, após a consolidação das lesões 

resultantes do acidente, permanecer incapacitado para o exercício de 

atividade que exercia habitualmente, na época do acidente, mas não para 

o exercício de outra, fará jus, a partir da cessação do auxílio-doença, a 

auxílio-acidente.

§ 1º O auxílio-acidente, mensal, vitalício e independente de qualquer 

remuneração ou outro benefício não relacionado ao mesmo acidente, será 

concedido, mantido e reajustado na forma do regime de previdência social 

do INPS e corresponderá a 40% (quarenta por cento) do valor de que trata 

o inciso II do Art. 5º desta lei, observado o disposto no § 4º do mesmo 

artigo.

12. Nos termos do que dispõe a Lei 8.213/91, em seu art. 86, o 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia, correspondendo a cinquenta por 

cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 

5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do 

óbito do segurado, a partir do dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença.

13. Na legislação anterior, Decreto 83.080/79, o benefício era graduado de 

acordo com o grau de comprometimento funcional decorrente da lesão.

14. Assim é que o laudo, atentando para a matéria, especificou que a 

incapacidade laborativa é definitiva, em perfeita consonância com o laudo 

pericial realizado pela Justiça do Trabalho, e acostados pela parte autora 

às fls. 69/73, restando incontroverso que a parte autora teve limitações 

articulares nos joelho esquerdo e direito, bem como nos dedos da mão 

esquerda.

15. Após análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que restou 

preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio acidente, no 

percentual de 27% (vinte e sete por cento) sobre o salário benefício de 

benefício, desde a data do laudo médico pericial (fls. 69/73), a ser 

calculado na forma da legislação vigente, respeitada a prescrição 

quinquenal.

16. Outrossim, o abono anual, previsto no art. 40 da Lei 8.213/91 incide na 

espécie, a partir de sua vigência, também respeitada a prescrição, vez 

que configurados seus requisitos.

17. Presentes tais circunstâncias, tem-se que a procedência parcial dos 

pedidos veiculados na exordial é medida que se impõe.

18. Isto posto, e com fulcro no artigo 86 da Lei 8.213/91, JULGO 

PARCIALEMNTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente, 

para determinar que o requerido implante o benefício de auxílio-acidente, 

no percentual de 27% (vinte e sete por cento) sobre o salário base de 

benefício, devido a partir data do laudo oficial deste Juízo, assim sendo 

18.06.2014, bem como o abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, 

no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir a partir do 

vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 

9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

19. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar 

as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: CARLOS ALCIDES 

DE MORAIS; 1.a. CPF n. 346.191.351-00; 1.b. Nome da mãe: Maria 

Margarida Plácida de Morais; 2. Benefício Concedido: AUXÍLIO ACIDENTE; 

3. Data inicial do Benefício: 29.01.2018 (data do laudo médico pericial); 4. 

Renda mensal inicial: 27% (vinte e sete por cento) sobre o salário base de 

benefício; 5. Endereço do segurado: Av. Castelo Branco, n° 368, Bairro 

Centro, Barra do Bugres-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 

30 dias da intimação da sentença.

20. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

21. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 P.R.I. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51673 Nr: 2422-58.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROZA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls.150), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 146, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110034 Nr: 1737-75.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO FRANCISCO SOUZA, LDOS, ADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

ajuizada por Lucas de Oliveira Souza e Anderson de Oliveira Souza 

representados por seu genitor Hélio Francisco Souza em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, todos qualificados, em que o requerente 

busca garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciado em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/28. Em despacho 

inaugural fora ordenada a citação do réu (fls. 31/32).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação fls. 34/38.

4. A parte requerente devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo 

sem apresentar impugnação à contestação fls. 58.

5. Às fls. 59 fora designada audiência, feito o pregão e aberta a audiência, 

fora constatada a ausência da parte autora fl. 63.

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

ajuizada por Lucas de Oliveira Souza e Anderson de Oliveira Souza 

representados por seu genitor Hélio Francisco Souza em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, todos qualificados, em que o requerente 

busca garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciado em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

 8. De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a 

pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando 

requerida até noventa dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, 

quanto requerida após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)” (grifo 

nosso), se preenchidos os seguintes requisitos: ocorrência do evento 

morte, demonstração da qualidade de segurado do de cujus e, condição 

de dependente de quem objetiva a pensão.

9. Em relação ao segundo requisito, desnecessário maiores delongas, eis 

que a certidão de casamento demonstra que o Requerente era esposo da 

de cujus, sendo, portanto, a dependência econômica do Requerente, 

presumida, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei n° 8.213/1991.

 10. Porém, quanto ao primeiro requisito, analisando detidamente os autos, 

concluo que o Requerente não logrou êxito em demonstrar a qualidade de 

segurado especial de sua falecida esposa, haja vista que as provas 

apresentadas por ele não são aptas o suficiente para demonstrar a 

qualidade de segurado especial.

11. Segundo o art.12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 12. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

13. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pelo de cujus, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que o autor não comprovou o exercício de atividade 

rural e nem a atividade durante o período legal.

14. Ademais, a parte autora ajuizou ação previdenciária almejando pensão 

por morte tão somente no ano de 2016, quando o óbito de sua 

companheira ocorreu no ano de 2015, ou seja, 01 (um) ano após seu 

falecimento, demonstrando, assim, ausência de dependência financeira, 

diante do lapso temporal existente entre o evento morte e o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado.

 15. Devo consignar que o autor não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 
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transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Assim, não conseguindo o Requerente provar a qualidade de 

segurado especial de sua falecida esposa, deve ter o seu pedido 

indeferido.

18. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial da genitora falecida.

19. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

20. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais 

arquivem-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131337 Nr: 7314-97.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Maria Neves de Oliveira, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), alegando, em 

síntese, que sempre trabalhou nas lidas e que sempre se dedicou aos 

afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem como, preenche 

todos os requisitos legais para concessão do benefício.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/28. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu (fl. 35).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação (fls. 37/41).

4. A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos da exordial (fls. 50/55).

5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. 

O réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 61/63).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

 7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da autora.

 10. Apesar das testemunhas Osmar Borges Prates e Maria Natalia de 

Mesquita alegarem que:

Depoimento judicial da testemunha Osmar Borges Prates: “Declara que 

conhece o Requerente desde p ano de 2005. Que quando conheceu a 

autora, ela morava na área rural, no Assentamento Cabaças no município 

de Barra do Bugres - MT; Que desde que conhece a autora, este sempre 

trabalhou na roça; Que no assentamento a autora criava galinhas, porco, 

plantava arroz, mandioca, feijão, para sua subsistência e quando vendia 

era para as despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar; Que até o ano 2010 a autora morava no assentamento; Que não 

sabe dizer se a autora já recebeu algum beneficio do Governo; Que no 

assentamento a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; 

Que a autora nunca trabalhou na cidade”. (fls. 62).

Depoimento judicial da testemunha Maria Natalia de Mesquita: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 51 (cinquenta e um) anos. 

Que quando conheceu a autora, ela morava na área rural, morava em 

Santo Afonso, onde trabalhava com lavoura; Que desde que conhece a 

autora, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava 

galinhas, porco, plantava arroz, milho, feijão, para sua subsistência e 

quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que 

sempre trabalhou na agricultura familiar; Que a autora recebe uma Pensão 

por Morte, de seu falecido esposo; Que hoje a autora reside na cidade de 

Barra Do Bugres-MT, há aproximadamente 40 (quarenta) anos. Que na 

Fazendo a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a 

autora nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) à 

testemunha respondeu o seguinte: “Que a cabaça é um sítio, que antes de 

ir para Cabaça a autora trabalhou na lavoura nas terras do Sr. Rene, 

sendo que na Cabeça a terra que tinha era do falecido esposo da autora 

Sr. Otavio”. (fls. 63).

11. Tais depoimentos, por si só, não são suficientes para comprovação da 

atividade rural. Senão vejamos o disposto na súmula 149 do STJ:

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.”

12. Nesta toada, verifico ainda que não há, no caso em tela, a 

comprovação do período de carência exigido, uma vez que o art. 106 da 

Lei 8.213/91 é claro ao estabelecer um rol de documentos aptos a 

comprovarem o exercício de atividade rural, todavia, inexistem nos autos 

tais meios de prova. Portanto, a autora não comprova a atividade rural 

exercida por meio de economia familiar.

13. Segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 14. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 15. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pelo requerente, muito menos o 
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lapso temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste 

razão o requerido em afirmar que o requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal. Desse modo, a 

pretensão da autora não merece ser acolhida.

16. Devo consignar que o autor não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

17. Sendo assim, tendo em vista que a parte autora não comprovou o 

efetivo exercício da atividade rural, não trazendo aos autos início de prova 

material, torna-se impossível a concessão do benefício pleiteado. Nesse 

sentido, trago à baila o seguinte julgado:

 “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência início de prova material 

da condição de rurícola impõe a aplicação da Súmula 149/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1357551 MS 

2012/0259586-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de 

Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

20/11/2013)”

18. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Maria Neves de Oliveira em desfavor do INSS 

– Instituto Nacional do Seguro Social.

 19. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

20. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141581 Nr: 5907-22.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR SANSAO DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por ADENIR 

SANSÃO DURAN contra BANCO DO BRASIL S/A., pessoa jurídica de 

direito privado, ambos qualificados nos autos.A existência de interesse 

econômico da recorrente (fiadora) na eventual minoração da dívida que se 

comprometeu perante à recorrida (credora) garantir, não lhe confere por 

si só legitimidade ativa para a causa revisional da obrigação principal, 

sendo irrelevante, nesse aspecto, o fato de responder de modo 

subsidiário ou mesmo solidariamente pelo adimplemento da obrigaçãoPor 

outro lado, não se pode deixar de registrar que a pretensão aqui deduzida 

apresenta notória intenção protelatória, com o intuito de procrastinar o 

adimplemento de obrigações validamente assumidas, sobretudo como 

base no pedido liminar para impedir ou retirar restrição cadastral, sem o 

oferecimento de garantias mínimas para o pagamento da dívida, tendo em 

vista que está apenso aos presentes autos ação idêntica a esta (nº 

2574-33.2016.811.0008 – Cód. 111465), diferindo apenas no polo ativo, 

eis que o mutuário COMERCIO DE MOTO PEÇAS BRASIL EIRELI – EPP, 

legitimamente, pretendeu o mesmo objetivo que agora o requerente fiador 

tomou como seu, sendo que aquela ação já teve julgamento transitado em 

julgado, improcedente, por sinal.14. Enfim, adotou o requerente, em sua 

prolixa inicial, postura processual que desmerece sua pretensão.15. 

Assim, imperiosa a extinção do feito, forte no art. 330, inc. II e art. 485, VI, 

ambos do CPC, em face da ilegitimidade do fiador para postular a revisão 

das cláusulas da nota de crédito comercial, firmada em nome de pessoa 

jurídica distinta.16. À vista do exposto, RECONHEÇO, de ofício, a 

ilegitimidade ativa ad causam, julgando, no tocante ao pedido revisional, 

EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do 

CPC.17. Custas pelo requerente.18. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo.19. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131836 Nr: 7585-09.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDA RIBEIRO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, HENRIQUE BRAZÃO BARRETO SCANTAMBURLO - 

OAB:MT - 17366-A, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Cândida Ribeiro de Miranda, qualificada nos autos, ajuizou a presente 

ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), alegando, em 

síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre se dedicou 

aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem como, 

preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/35. Em despacho 

inaugural fora indeferida a tutela antecipada e determinada a citação da 

parte requerida (fl. 36).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência dos pedidos da peça inicial (fls. 

38/40).

4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos 

aludidos na exordial (fls. 52/56/0.

5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 61/63).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

10. Apesar das testemunhas Benedito de Souza Lopes e Bernanrdo 

Moreira Lima que conhecem a parte requerente há muitos anos, alegando 

que:

Depoimento judicial da testemunha Benedito de Souza Lopes: “Declara que 

conhece a Requerente há aproximadamente 18 a 20 anos. Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no Assentamento Racho 

Alegre, no município de Porto Estrela-MT. Que a autora já trabalhou no 

João e Maria, um assentamento em Barra do Bugres. Que atualmente a 

autora está residindo no Assentamento Primeiro de Maio. Que nesses 

assentamentos a autora criava galinhas, porco, plantava arroz, milho, 

feijão, para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear as 

despesas do dia a dia; Que o trabalho da autora é todo manual. Que não 

sabe dizer se a autora já trabalhou na cidade. Que não tem conhecimento 

se a autora já recebeu algum benefício do governo. Que a autora nunca 

trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a), a testemunha 

assim respondeu: “Que no Racho Alegre a autora permaneceu pelo menos 

uns 10 anos (ano de 2015), que daí ela foi para o João e Maria, onde ela 

ficou uns 5 anos. Que no João e Maria não sabe se a autora conseguiu 

alguma propriedade” (fl. 62).
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Depoimento judicial da testemunha Bernanrdo Moreira Lima: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 20 (vinte ) anos. Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no acampamento Rancho 

Alegre, no município Porto Estrela-MT. Que depois a autora foi para o 

Assentamento João e Maria, por volta do ano de 2015. Que atualmente a 

autora mora no Assentamento Primeiro de Maio, local em que passou a 

residir há um ano. Que nos assentamentos a autora criava galinhas, 

porco, plantava arroz, mandioca, feijão, para sua subsistência, já que a 

produção é pouca. Que nunca viu a autora trabalhando na cidade. Que a 

autora nunca benefício do governo” (fl.63).

11. Desta forma, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, havendo, inclusive, vínculos empregatícios urbanos por 

parte de seu cônjuge, conforme se extrai dos documentos acostados pelo 

Instituto requerido (fls. 43-v°/50), o que contradiz, portanto, as alegações 

da peça vestibular. Sendo assim, não restou comprovada a atividade rural 

exercida, tal como fora sustentado pela parte demandante, evidenciando 

que a pretensão inicial não merece ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por CÂNDIDA RIBEIRO DE MIRANDA em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110690 Nr: 2156-95.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGINIA FERREIRA DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAINE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Verginia Ferreira Dorileo, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário – aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/39. Em despacho 

inaugural fora determinada a citação do réu (fl. 43/44).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação (fls. 47/71).

4. Às fls. 74/76 impugnou a contestação, reiterando os argumentos da 

exordial.

5. Às fls. 78 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 84/86).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 
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comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 58 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, Jose 

Luiz dos Santos e Edna Monteiro Guilherme Franco, nas quais se extrai o 

efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à 

data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, 

alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Jose Luiz dos Santos: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 30 (trinta anos). Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sítio Gleba Miru no 

município de Denise-MT; Que desde que conhece a autora, este sempre 

trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, 

plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, 

almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e de sua 

família; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora 

reside Sítio Gleba Mir; Que na Fazendo a autora nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade”. Dada 

a palavra ao Advogado, respondeu as seguintes perguntas: “o sítio tem 5 

alqueiros, vive apenas da fonte do sítio”. (fl. 85).

Depoimento judicial da testemunha Edna Monteiro Guilherme Franco: 

“Declara que conhece o Requerente há mais de 20 (vinte anos). Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sítio Gleba Miru 

no município de Denise-MT; Que desde que conhece a autora, este 

sempre trabalhou na roça; Que no Sítio a autora criava galinhas, vaca, 

porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, 

couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e de 

sua família; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a 

autora reside Sítio Gleba Mir; Que na Fazendo a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade”. Dada a palavra ao Advogado, respondeu as seguintes perguntas: 

“não sabe dizer o tamanho da propriedade, a fonte da autora é apenas do 

sítio.”(fl.86).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Verginia 

Ferreira Dorileo; 1.a. CPF n. 328.128.921-53; 1.b. Nome da mãe: Milta 

Ferreira; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 17.01.2017 (data da citação - fl. 44); 4. Renda mensal 

inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Sítio Bacaiuval, 

Gleba Miru, Município de Denise-MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128825 Nr: 5862-52.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AMERICA DA SILVA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS CIA LTDA 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDELISMAR JOSÉ ALVES 

JUNIOR - OAB:23.223

 20. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, declarando extinta a fase cognitiva do processo, com resolução de 

mérito.21. Sem custas ou honorários, em razão da gratuidade judiciária 

anteriormente deferida.22. Com o transito em julgado, arquive-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117865 Nr: 6537-49.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE FREITAS DORNELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Ivonete de Freitas Dorneles, qualificada nos autos, ajuizou a presente 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO DOENÇA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS), alegando, em síntese, ser segurada da previdência social, sendo 

que é portadora de hipertensão arterial, hérnia de disco, tendinopatia e 
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depressão, o que compromete a sua capacidade para exercer as funções 

habituais, tendo, assim, procurado o INSS, a fim de requerer benefício 

previdenciário, contudo, teve seu pedido negado em face da inexistência 

de incapacidade laborativa.

2. Alega a parte autora que está impossibilitada para o trabalho, 

requerendo, portanto, o pagamento do benefício de auxílio doença ou, 

subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.

3. Com a inicial de fls. 05/16, colacionou documentos de fls. 17/39. Em 

despacho inaugural fora indeferida a antecipação de tutela pleiteada e 

determinada a citação da parte requerida (fls. 40/41).

4. Tentada a conciliação entre as partes, a mesma restou infrutífera, tendo 

em vista a ausência da parte requerida (fl. 43).

5. Realizada perícia médica, o expert concluiu que a parte requerente 

possui incapacidade total e definitiva para as atividades laborais (fls. 

54/56).

6. Em manifestação acerca do laudo, a parte demandante postulou pela 

concessão da aposentadoria por invalidez (fl. 59). O Instituto requerido foi 

devidamente intimado para manifestar-se acerca do laudo pericial, 

contudo, não apresentou manifestação (fl. 63).

7. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

8. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

9. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que a parte requerida foi 

devidamente citada (fl. 63), contudo, deixou de apresentar resposta. 

Assim, reconheço a revelia, no entanto, deixo de aplicar os seus efeitos 

por se tratar de direito indisponível, nos termos do artigo 345, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

10. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

11. A pretensão da autora merece acolhimento.

 12. O caput dos artigos 42 e 59, ambos da Lei 8.213/91, ao tratar da 

aposentadoria por invalidez e do auxílio doença, determinam que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

E:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

 13. Conforme se pode verificar dos dispositivos legais mencionados 

acima, para a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por 

invalidez é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz 

temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

 14. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada à 

incapacidade total e definitiva, preenchendo assim o requisito para sua 

concessão, qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

15. Ademais, o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, 

consoante determina o artigo 25, inciso I, da Lei 8.213/91. Logo, os 

documentos juntados aos autos demonstram que o período de trabalho 

exercido pela parte autora foi satisfatória, cumprindo o primeiro requisito 

necessário ao deferimento do pedido.

16. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi 

conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada 

para a realização do exercício de seu labor, de forma total e definitiva, 

conforme fls. 54/56.

17. Sendo assim, possível se faz a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez.

18. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. PERMANENTE. ARTIGOS 42 E 15 

DA LEI nº 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA - O 

Novo CPC modificou o valor de alçada para causas que devem 

obrigatoriamente ser submetidas ao segundo grau de jurisdição, dizendo 

que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União 

em valores inferior a 1000 salários mínimos, esse preceito tem incidência 

imediata aos feitos em tramitação nesta Corte - O benefício de 

aposentadoria por invalidez está disciplinado nos arts. 42 a 47 da Lei nº 

8.213, de 24.07.1991. Para sua concessão deve haver o preenchimento 

dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da 

carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei 

nº.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade 

laborativa; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a 

Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de 

agravamento daquelas - No caso do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja 

apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais 

ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que 

garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 

8.213/1991 - Em realidade, o segurado não desfruta de saúde para 

realizar seu trabalho - Ademais, não merece prosperar a tese de doença 

preexistente pois, no presente caso, o segurado enquadra-se na hipótese 

exceptiva de incapacidade sobrevinda pela progressão ou agravamento 

da doença ou lesão (art. 42 da Lei 8.213/91)- Com relação aos índices de 

correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento 

proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 - Remessa 

oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-3 - 

ReeNec: 00245522420164039999 SP, Relator: Desembargador Federal 

David Dantas, Data de Julgamento: 09/04/2018, Oitava Turma, Data de 

Publicação: 23/04/2018)”. (grifei)

Ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE . Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, 

se o segurado for considerado totalmente incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta a subsistência, a 

aposentadoria será concedida, desde que o prazo de carência seja 

cumprido. (TJ-MG - REEX: 10377060072438001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 21/01/2014; 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 27/01/2014)”.

E:

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

DEFERIMENTO. – Restando constatado nos autos o preenchimento das 

exigências necessárias para obtenção da aposentadoria por invalidez, 

quais sejam, implementação do período de carência e invalidez total 

permanente do requerente, não há óbices para o seu deferimento. - 

Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-5 - AC: 289620 AL 

2002.05.00.010741-3; Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, 

Data de Julgamento: 05/08/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: 

21/09/2004)”.

19. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido implante o 

benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo 

oficial deste juízo, assim sendo, 30/01/2018, com multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem 

prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico 

pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

20. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, 

nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

21. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.

 22. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

23. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Ivonete de Freitas 

Dorneles; 2. Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de 

início do benefício: 30/01/2018 (fl. 56); 4. Renda mensal inicial: Base de 

cálculo do rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença.

 24. Em relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 46/46-v°, anoto 
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que os profissionais não encontram-se cadastrados no sistema AJG - 

Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.

25. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126657 Nr: 4535-72.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se a presente Ação Previdenciária para Concessão de Pensão 

por Morte ajuizada por Margarida Dias de Carvalho, em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social-INSS, todos qualificados, em que a requerente 

busca garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciado em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/25. Em despacho 

inaugural fora ordenada a citação do réu (fl. 26/26-v°).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação fls. 27/32.

4. A Requerente apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos aludidos na exordial fls. 36/39.

5. Às fls. 41 fora designada audiência.

 6. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O réu, 

por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 44/46).

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

7. Trata-se a presente Ação Previdenciária para Concessão de Pensão 

por Morte ajuizada por Margarida Dias de Carvalho, em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social-INSS, todos qualificados, em que a requerente 

busca garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciado em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

8. De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a pensão 

por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida 

até noventa dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, quanto 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)” (grifo nosso), 

se preenchidos os seguintes requisitos: ocorrência do evento morte, 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e, condição de 

dependente de quem objetiva a pensão.

9. Em relação ao segundo requisito, desnecessário maiores delongas, eis 

que a certidão de casamento demonstra que a Requerentes era cônjuge 

do de cujus, sendo, portanto, a dependência econômica da Requerente, 

presumida, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei n° 8.213/1991.

 10. Porém, quanto ao primeiro requisito, analisando detidamente os autos, 

concluo que a parte Requerente não logrou êxito em demonstrar a 

qualidade de segurado especial de seu falecido companheiro, haja vista 

que as provas apresentadas por ela não são aptas o suficiente para 

demonstrar a qualidade de segurado especial.

11. As testemunhas Sebastiana Margarida de Souza e Graciano da Silva 

Pereira Barros, afirmaram que conheceram o de cujus, há muitos anos e 

que este sempre trabalhou na roça, alegando que:

 Depoimento da testemunha Sebastiana Margarida de Souza: “Declara que 

conhece a autora há muitos anos. Que o marido da autora era o seu 

cunhado. Que sabe que a autora era casada com o Sr. Emiliano. Que o 

casal teve filhos em comum. Que já faz 7 anos que o sr. Emiliano faleceu. 

Que o falecido ainda estava em relacionamento com a autora, na data de 

seu falecimento. Que sabe que o Sr. Cicero recebia benefício 

Previdenciário. Que a autora dependia da ajuda do Sr. Emiliano para 

sobreviver financeiramente. Dada a palavra ao Advogado do autor, às 

suas perguntas assim respondeu: “Que o falecido era trabalhador rural. 

Que ele morava no Sítio. Que via o falecido e autora trabalhando na roça”. 

(fl. 45).

Depoimento da testemunha Graciano da Silva Pereira Barros: “Declara que 

conhece a autora 1957. Que sabe que a autora era casada com o Sr. 

Emiliano. Que o casal teve filhos em comum. Que o falecido ainda estava 

em relacionamento com a autora. Que o Sr. Emiliano recebia benefício 

Previdenciário, era aposentado; Que a autora dependia da ajuda do Sr. 

Emiliano para sobreviver financeiramente; Dada a palavra ao Advogado do 

autor, às suas perguntas assim respondeu: “Quando o Sr. Emiliano era 

vivo, ele trabalhava mexendo com chácara, plantando roça. Que o 

sustento dele era da lavoura”. (fl. 46).

 12. Segundo o art.12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

14. Analisando os documentos juntados pelo autor na inicial, concluo que 

estes não são aptos como início de prova material para demonstrar a 

atividade rural exercida pelo de cujus, muito menos o lapso temporal de 

exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o requerido em 

afirmar que a autora não comprovou o exercício de atividade rural e nem a 

atividade durante o período legal.

15. Ademais, a parte autora ajuizou ação previdenciária almejando pensão 

por morte tão somente no ano de 2017, quando o óbito de seu cônjuge 

ocorreu no ano de 2012, ou seja, 05 (cinco) anos após seu falecimento, 

demonstrando, assim, ausência de dependência financeira, diante do 

lapso temporal existente entre o evento morte e o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado.

 16. Devo consignar que o autor não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

17. A jurisprudência é firme nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 
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DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

18. Assim, não conseguindo a parte Requerente provar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido cônjuge, deve ter o seu pedido 

indeferido.

19. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial do cônjuge falecido.

20. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

21. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais 

arquivem-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92862 Nr: 808.90.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FERREIRA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12.338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:, THIAGO BRITO DA CUNHA MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 Vistos...

1. Luzia Ferreira Ramos Silva, qualificada nos autos, ajuizou a presente 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA E A 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C TUTELA 

ANTECIPADA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS), alegando, em síntese, ser segurado da previdência social, sendo 

que é portadora de CID M51.1 transtornos de discos lombares e de outros 

discos intervertebrais com radiculopatia, CID M54.2 cervicalgia, tendo, 

assim, requerido junto ao INSS para concessão do auxílio doença, ocasião 

em que fora indeferido, sob o argumento de parecer contrário da perícia 

médica.

2. Alega a parte autora que está impossibilitada para o trabalho, contudo 

requereu ao INSS a concessão do benefício auxílio doença, bem como 

teve o pedido indeferido, mesmo diante da incapacidade para o labor, 

pugnando, em síntese, pela procedência da ação.

3. Com a inicial de fls. 05/14, colacionou documentos de fls. 15/56. Em 

despacho inaugural fora indeferida a antecipação de tutela e determinada 

a citação da parte requerida (fls. 57/57-v°).

4. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

requerendo, em síntese, a improcedência dos pedidos formulados na 

exordial (fls. 60/68).

5. A parte autora impugnou a contestação, pugnando, pela procedência 

dos pedidos aludidos na peça inicial (fls. 72/74).

6. Realizada perícia médica, o expert concluiu que a parte requerente 

possui incapacidade parcial e permanente para as atividades laborais (fls. 

98/100).

7. Às fls. 106 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução 

e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte 

demandante, sendo que ao término do ato processual o(a) causídico(a) 

apresentou alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não 

compareceu a solenidade aprazada (fls. 110/112).

8. Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

9. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

10. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

11. O caput dos artigos 42 da Lei 8.213/91, ao tratar da aposentadoria por 

invalidez determina que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

 12. Assim, os requisitos para sua concessão são a incapacidade 

laborativa decorrente de doença, comprovada pericialmente; 

insuscetibilidade de reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência e cumprimento da carência, quando 

exigida.

 13. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada à 

incapacidade total e definitiva, preenchendo assim o requisito para sua 

concessão, qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

14. Ademais, o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, 

consoante determina o artigo 25, inciso I, da Lei 8.213/91. Logo, os 

documentos juntados aos autos demonstram que o período de trabalho 

exercido pela parte autora foi satisfatória, cumprindo o primeiro requisito 

necessário ao deferimento do pedido.

15. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi 

conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada 

para a realização do exercício de seu labor, de forma total e definitiva, 

conforme fls. 98/100.

16. Apesar das declarações das testemunhas ouvidas, João Moreira Filho 

e Oliveiros Martins de Moura, nas quais se extrai o efetivo exercício de 

atividade rural em período imediatamente anterior à data em que cumpriu o 

requisito etário para obtenção do benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha João Moreira Filho: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural. Que ela já trabalhou 

na Fazenda do Silas Pereira. Que depois ela foi para um sítio na 

Comunidade Teimoso em Porto Estrela/MT. Que nesse locais a autora 

criava galinhas, plantava batata, quiabo, mandioca para sua subsistência; 

Que o trabalho era todo manual. Que hoje a autora não aguenta mais 

trabalhar por problemas de saúde. Que faz tempo que a autora parou de 

trabalhou. Que quando surgiu as doenças da autora ela ainda estava 

trabalhado no campo. Que a autora nunca trabalhou na cidade; Que o 

autor tem problemas na perna, e por isso não consegue mais trabalhar na 

seara rural. Dada a palavra ao Advogado(a), a testemunha assim 

respondeu: “Que a autora continua morando no Sítio. Que a autora 

plantava arroz, milho, feijão, banana, batata, feijão, produtos para o 

consumo.” (fl. 111).

Depoimento judicial da testemunha Oliveiros Martins de Moura: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 20 (vinte). Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, na Fazenda do qual não se 

recorda o nome. Que depois disso a autora arrumou um pedaço de terra e 

foi morar em um Sítio, na comunidade Teimoso, Sítio Santa Luzia. Que no 
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Sitio a autora criava galinhas, plantava batata, quiabo, banana, mandioca 

para sua subsistência e vender o que sobra. Que hoje a autora tem 

dificuldades de trabalhar por problemas de saúde. Que já faz algum tempo 

que esses problemas surgiram. Que o trabalho no sítio é manual. Que a 

autora nunca trabalhou na cidade; Dada a palavra ao Advogado, à 

testemunha respondeu o seguinte: “Que a autora continua morando na 

zona rural. Que o Sítio é de propriedade dela. Que ela planta arroz, milho, 

feijão, mandioca.” (fl. 112).

17. Logo, restando comprovado o requisito da incapacidade para o 

exercício do labor, imperioso se faz o deferimento do pedido.

18. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. PERMANENTE. ARTIGOS 42 E 15 

DA LEI nº 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA - O 

Novo CPC modificou o valor de alçada para causas que devem 

obrigatoriamente ser submetidas ao segundo grau de jurisdição, dizendo 

que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União 

em valores inferior a 1000 salários mínimos, esse preceito tem incidência 

imediata aos feitos em tramitação nesta Corte - O benefício de 

aposentadoria por invalidez está disciplinado nos arts. 42 a 47 da Lei nº 

8.213, de 24.07.1991. Para sua concessão deve haver o preenchimento 

dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da 

carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei 

nº.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade 

laborativa; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a 

Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de 

agravamento daquelas - No caso do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja 

apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais 

ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que 

garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 

8.213/1991 - Em realidade, o segurado não desfruta de saúde para 

realizar seu trabalho - Ademais, não merece prosperar a tese de doença 

preexistente pois, no presente caso, o segurado enquadra-se na hipótese 

exceptiva de incapacidade sobrevinda pela progressão ou agravamento 

da doença ou lesão (art. 42 da Lei 8.213/91)- Com relação aos índices de 

correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento 

proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 - Remessa 

oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-3 - 

ReeNec: 00245522420164039999 SP, Relator: Desembargador Federal 

David Dantas, Data de Julgamento: 09/04/2018, Oitava Turma, Data de 

Publicação: 23/04/2018)”. (grifei)

Ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE . Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, 

se o segurado for considerado totalmente incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta a subsistência, a 

aposentadoria será concedida, desde que o prazo de carência seja 

cumprido. (TJ-MG - REEX: 10377060072438001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 21/01/2014; 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 27/01/2014)”.

E:

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

DEFERIMENTO. – Restando constatado nos autos o preenchimento das 

exigências necessárias para obtenção da aposentadoria por invalidez, 

quais sejam, implementação do período de carência e invalidez total 

permanente do requerente, não há óbices para o seu deferimento. - 

Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-5 - AC: 289620 AL 

2002.05.00.010741-3; Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, 

Data de Julgamento: 05/08/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: 

21/09/2004)”.

19. Isto posto, e com fulcro no artigo 42 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, ante comprovação dos requisitos para sua 

concessão e converto o benefício do Auxilio Doença em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

20. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, 

nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

21. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Luzia Ferreira Ramos 

Silva; 2. Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de início 

do benefício: 24/07/2014 (fl. 57-v°); 4. Renda mensal inicial: Base de 

cálculo do rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença.

 22. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.

23. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

24. Em relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 91/91-v°, anoto 

que os profissionais não encontram-se cadastrados no sistema AJG - 

Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.

25. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55298 Nr: 1498-13.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls.134), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 129/130-vº, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132880 Nr: 207-65.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Maria Izabel Gonçalves de Oliveira, devidamente qualificada nos autos, 

propôs “AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 513 de 1103



implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/42. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 43).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 45/56).

 4. Às fls. 64/66, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 68 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 71/73).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 56 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, 

Gabriel Rodrigues dos Santos e Constança Faustina Pereira, nas quais se 

extrai o efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente 

anterior à data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do 

benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Gabriel Rodrigues dos Santos: 

“Declara que conhece o Requerente há aproximadamente 16 (dezesseis) 

anos. Que quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no 

Assentamento Cabaças, município de Barra do Bugres-MT. Que até hoje a 

autora mora lá, trabalhando, inclusive. Que no assentamento a autora 

criava galinhas, porco, plantava arroz, mandioca, feijão, para sua 

subsistência; Que a produção também é destinada à venda. Que a autora 

conta com o auxílio só da família na roça. Que a autora nunca trabalhou na 

cidade”. (fl. 72).

Depoimento judicial da testemunha Constança Faustina Pereira: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 07 (sete) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Assentamento 

Cabaças, município de Barra do Bugres-MT. Que a autora continua 

morando no assentamento. Que a autora continua trabalhando na roça. 

Que no assentamento a autora criava galinhas, porco, plantava arroz, 

milho, feijão, para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear 

as despesas do dia a dia. Que não sabe dizer se a autora recebe algum 

benefício do governo. Que a autora nunca trabalhou na cidade. Que o 

trabalho da autora é todo manual”. (fl. 73).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria 

Izabel Gonçalves de Oliveira; 1.a. CPF n. 004.189.561-46; 1.b. Nome da 

mãe: Tereza Sagrada Gonçalves; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria 

por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 18.01.2018 (data da citação - 

fl. 43); 4. Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do 

segurado: Assentamento PA- Cabaças, Sítio Estrela do Sul, Município de 

Barra do Bugres-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias 

da intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126722 Nr: 4569-47.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO MENDES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Adauto Mendes da Cunha, devidamente qualificado nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/28. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 29/29v°).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 
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pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 30/38).

 4. Às fls. 42/47, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 49 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 53/55).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 73 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, 

Valdeci de Melo e Adauto Rodrigues da Silva, nas quais se extrai o efetivo 

exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à data em 

que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Valdeci de Melo: “Declara que conhece 

o Requerente há aproximadamente 32 (trinta e dois) anos. Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sitio, município de Barra 

do Bugres-MT; Que desde que conhece a parte autora, este sempre 

trabalhou na roça; Que na fazenda o autor trabalhava com agricultura, 

para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que 

hoje o autor ainda reside no Sitio na cidade de Denise-MT. Que na 

Fazendo a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que 

não sabe informar se o autor trabalhou na cidade” (fl. 54).

Depoimento judicial da testemunha Adauto Rodrigues da Silva: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sitio Nossa 

Senhora de Fatima, município de Denise-MT; Que desde que conhece a 

autora, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava 

galinhas, porco, plantava mandioca, banana, para sua subsistência e 

quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que 

sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside no Sitio 

Nossa Senhora de Fatima indo a cidade de Denise-MT nos finais de 

semana. Que na Fazendo a autora nunca teve máquinas agrícolas ou 

empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade” (fl. 55).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Adauto 

Mendes da Cunha; 1.a. CPF n. 830.480.491-34; 1.b. Nome da mãe: 

Manoela Mendes da Cunha; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por 

Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 03.08.2017 (data da citação - fl. 

29/29v°); 4. Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do 

segurado: Comunidade Nossa Senhora de Fátima, zona rural, município de 

Denise-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54453 Nr: 658-03.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls.150), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 144/146, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 
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Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117863 Nr: 6535-79.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. HELIO PINTO DE ARRUDA, qualificado nos autos, ajuizou a presente 

Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), alegando, em síntese, 

ser segurado da previdência social, que é portador de graves problemas 

de lombalgia crônica e artroplastia de joelho esquerdo, oque compromete 

sua capacidade para exercer as funções habituais, conforme laudo 

médico, assim, procurou o INSS, afim, de requerer benefício 

previdenciário, contudo teve seu pedido negado, em face da inexistência 

de incapacidade laborativa.

 2. Alega a autora que está incapacitada para o trabalho, e não dispõe de 

condições físicas para exercer suas atividades laborativas, portanto, 

requer o pagamento do beneficio pleiteado.

 3. A inicial de fls. 05/19, colacionou os documentos 20/50. Em despacho 

inaugural, fora indeferida a tutela antecipada, bem como determinada a 

citação da parte requerida (fls. 51/52).

4. Tentada a conciliação entre as partes, a mesma restou infrutífera, tendo 

em vista a ausência da parte requerida (fl. 54).

5. Realizada perícia médica (fls. 63/65), o expert concluiu que o 

requerente está com incapacidade total e temporária para as atividades 

laborais.

6. A parte requerida apresentou contestação, requerendo, em síntese a 

improcedência dos pedidos (fls. 70/74-v°).

7. A parte demandante impugnou a contestação, reiterando os pedidos da 

exordial (fls. 81/83).

 8. Às fls. 87 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 90/92).

9. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

10. HELIO PINTO DE ARRUDA, qualificado nos autos, ajuizou a presente 

Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), alegando, em síntese, 

ser segurado da previdência social, que é portador de graves problemas 

de lombalgia crônica e artroplastia de joelho esquerdo, oque compromete 

sua capacidade para exercer as funções habituais, conforme laudo 

médico, assim, procurou o INSS, afim, de requerer benefício 

previdenciário, contudo teve seu pedido negado, em face da inexistência 

de incapacidade laborativa.

 11. Não havendo mais preliminares a ser apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

12. A pretensão do autor merece parcial acolhimento.

 13. O artigo 59 da Lei 8213/91, ao tratar do auxilio doença determina que:

 “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.”

 14. Conforme se pode verificar dos artigos mencionados acima para a 

concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez é 

condição necessária que o segurado seja considerado incapaz 

temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

 15. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada à 

incapacidade total e temporária, preenchendo assim o requisito para sua 

concessão qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

16. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi 

conclusivo em afirmar que o Requerente se encontra incapacitado para a 

realização do exercício de seu labor, de forma total e temporária, 

conforme fls. 63/65.

17. Ainda vale ressaltar que as declarações das testemunhas ouvidas, 

Antônio Silvio Ferreira e Domingos Jose de Almeida, declararem que 

conhecem o requerente há muito tempo, alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Antônio Silvio Ferreira: “Declara que 

conhece o Requerente desde 1980. Que quando conheceu o autor ele 

tocava lavoura na EMA, comunidade que fica em Barra do Bugres/MT .Que 

o autor já trabalhou também na roça perto de Currupira. Que na roça o 

autor criava galinhas, plantava batata, quiabo, mandioca para sua 

subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje o 

autor ainda reside na EMA. Que hoje o autor não consegue mais trabalhar. 

Que o autor ficou doente há uns 3 anos mais ou menos. Que quanto o 

autor adoeceu ele ainda trabalhava na roça. Que o autor nunca trabalhou 

na cidade”. (fl.91).

Depoimento judicial da testemunha Domingos Jose de Almeida: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 30(trinta) anos. Que 

quando conheceu a o autor ele mexia com roça. Que depois ele veio morar 

em um propriedade em Currupira, município de Barra do Bugres. Que o 

Local se chama Ema. Que não se recorda o tempo em que ele mora lá. 

Que no roça o autor cria galinhas, plantava batata, quiabo, banana, e 

farinha mandioca para sua subsistência. Que o trabalho do autor é todo 

manual. Que atualmente está difícil para o autor trabalhar por causa do 

seu problema na coluna. Que já tem uns 2 anos que ele está doente. Que 

quando ele adoeceu eles estava na roça. Que o autor nunca trabalhou na 

cidade; Que o autor tem problemas no pulmão e na perna, e por isso não 

conseguindo mais trabalhar na seara rural”. (fl.92).

18. Sendo assim, possível se faz a concessão do benefício de auxílio 

doença.

19. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO DOENÇA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONSTATA 

APTIDÃO DO REQUERENTE PARA OUTRA ATIVIDADE. CONCESSÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA.POSSIBILIADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODO 

SEU TEOR. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. 

1. O cerne da questão diz respeito à concessão do benefício de 

auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez. 2. Na 

hipótese trazida a lume nesta esfera recursal, após minuciosa análise dos 

autos, verifico que os fundamentos exarados na decisão recorrida 

identificam-se, perfeitamente, com o entendimento deste Relator, motivo 

pelo qual passarão a incorporar formalmente o presente voto, como razão 

de decidir, mediante a utilização da técnica da motivação, em que a 

Primeira Turma desta egrégia Corte Regional, vem adotando de maneira 

crescente a aludida técnica, homenageando o princípio da economia 

processual, nas hipóteses onde uma nova análise extensiva sobre a 

demanda seria despicienda, uma vez que o julgado paradigma tende a ser 

confirmado 3. Para a concessão do benefício de auxílio-doença basta a 

comprovação da qualidade de segurado e a incapacidade para o 

trabalho.4. No caso, restou comprovado por perícia judicial que o 

promovente possui lesão ou doença que o incapacita parcial e 

temporariamente para o trabalho. 4. Revelam o exame pericial que a 

patologia diagnosticada (neoplasia renal e hernia discal lombar) é passível 

de tratamento e reabilitação, estando o autor parcialmente incapacitado 

para atividades laborativas. 5. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(TRF-5 - REEX: 104357620134059999, Relator: Desembargador Federal 

Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 17/12/2013, Primeira Turma, Data de 

Publicação: 09/01/2014)”.

16207536 - PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Nas ações em que se 

objetiva a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o 

julgador, via de regra, firma sua convicção por meio da prova pericial. 2. 

Na hipótese de incapacidade total e temporária, o benefício a ser 

concedido é o auxílio-doença, desde o cancelamento administrativo, uma 

vez que a perícia oficial atesta que aquela remonta a esse marco. 3. Não 

tendo o julgado fixado o índice de atualização monetária, cabe estabelecer 

ser aplicável o indexador do IGP-DI, incidente a partir do vencimento de 
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cada parcela, segundo o disposto no §1º do art. 1º da Lei nº 6.899/81. 

(TRF 4ª R.; AC 2006.72.03.002497-0; SC; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. 

Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 05/12/2007; DEJF 18/01/2008; Pág. 

531).

16207352 - PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. 

NÃO CONHECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIMENTO. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. PROVA PERICIAL. TERMO 

INICIAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nas 

sentenças com condenações até 60 (sessenta) salários mínimos, o artigo 

475 do CPC, com redação dada pela Lei nº 10.352/01, não considera mais 

condição para o trânsito em julgado a remessa oficial. 2. Nas ações em 

que se objetiva benefício de auxílio-doença, o julgador firma seu 

convencimento, via de regra, com base na prova pericial. 3. Na hipótese 

de incapacidade parcial e temporária, o benefício a ser concedido é o 

auxílio-doença. 4. Reconhecido o direito da autora ao benefício de 

auxílio-doença a contar da data do laudo judicial. 5. O fato de o perito 

vinculado à Autarquia Previdenciária ter atestado a capacidade da autora 

para o labor, não tem o condão de afastar a incapacidade reconhecida 

pelo perito judicial, pois este profissional, de confiança do Juízo, ao 

realizar a perícia e elaborar o laudo técnico, encontra-se eqüidistante do 

interesse de ambas as partes. 6. Os juros moratórios são devidos à taxa 

de 1% ao mês, a contar da citação, na forma dos Enunciados das 

Súmulas nº 204 do STJ e nºs 03 e 75 do TRF da 4ª Região e precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça. 7. Os honorários advocatícios, a cargo do 

INSS, são devidos no patamar de 10% sobre o valor das parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas 

vincendas, a teor das Súmulas nºs 111 do STJ e 76 deste Tribunal. 8. 

Remessa oficial não conhecida. Apelação da parte autora improvida. 

Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF 4ª R.; AC 

2005.71.14.001333-9; RS; Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Luiz Antonio Bonat; 

Julg. 18/12/2007;).

20. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PARCIALEMNTE PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o 

requerido implante o benefício de auxílio-doença, devido a partir da data do 

laudo oficial deste juízo, assim sendo, 30/01/2018, com multa diária de R$ 

100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente 

decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no 

ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termo do art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.

21. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.

 22. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

23. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: HELIO PINTO DE ARRUDA; 

2. Benefício concedido: concessão de auxílio-doença; 3. Data de início do 

benefício: 30/01/2018 (fls. 65); 4. Renda mensal inicial: Base de cálculo do 

rendimento mensal da requerente; 5. Data início do pagamento: 30 dias da 

intimação da sentença.

 24. Em relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 56/56-v°, anoto 

que o profissional não encontra-se cadastrado no sistema AJG - 

Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.

25. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131287 Nr: 7275-03.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOYSES MARINHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Moyses Marinho Ferreira, devidamente qualificado nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE COM ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA E DANO MORAL”, em face do “INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a implantação do 

benefício previdenciário – aposentadoria Rural por Idade, uma vez que 

sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia familiar.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 19/39. Em despacho 

inaugural fora indeferida a antecipação de tutela pleiteada e ordenada a 

citação da parte requerida (fl. 40).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência dos pedidos da exordial (fls. 

41/46v°).

4. Às fls. 51/52, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 54 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 57/59).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 65 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 
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documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas Noemio 

Porfirio da Silva e Calixto Rodrigues Dias, nas quais se extrai o efetivo 

exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à data em 

que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Noemio Porfirio da Silva: “Declara que 

conhece o Requerente há mais de 30 (trinta) anos. Que quando conheceu 

o autor, ele morava na área rural, no Sítio de propriedade do autor, 

município de Currupira-MT; Que desde que conhece o autor este sempre 

trabalhou na roça; Que no Sítio o autor criava galinhas, porco, plantava 

arroz, milho, feijão, para sua subsistência e quando sobrava vendia para 

custear as despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar; Que o autor nunca recebeu nenhum benefício do Governo; Que 

hoje o autor reside no Sítio; Que no Sítio o autor nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que o autor nunca trabalhou na cidade” (fl. 58).

Depoimento judicial da testemunha Calixto Rodrigues Dias: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que quando 

conheceu o autor, ele morava na área rural, no Sítio próximo Currupira, de 

propriedade do autor, município de Barra do Bugres-MT; Que desde que 

conhece o autor, este sempre trabalhou na roça; Que no Sítio o autor 

criava galinhas, porco, plantava arroz, mandioca, feijão, para sua 

subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que nunca 

recebeu nenhum benefício do Governo; Que atualmente o autor reside no 

Sítio; Que no Sítio o autor nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; 

Que não sabe dizer se o autor já trabalhou na cidade” (fl.59).

13. Por fim, havendo o preenchimento dos requisitos necessários, para a 

concessão do benefício pleiteado, tenho que o necessário se faz a 

concessão deste.

14. Superada a questão, no que concerne à reparação dos danos morais 

supostamente suportados pelo autor, entendo que, à luz da Constituição 

vigente, insta esclarecer que o dano moral consiste, em sentido estrito, à 

violação do direito à dignidade da pessoa humana, alçado na Carta Magna 

como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

 15. Nessa esteira, em seu artigo 5º, inciso X, o texto constitucional 

assegura o direito à reparação pelo dano moral decorrente de violação 

dos direitos da personalidade, inclusive o direito à honra, vejamos:“são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação”.

 16. Assim, os direitos da personalidade abrigam outros aspectos da 

pessoa humana, a par daqueles relacionados à sua dignidade. Dentre 

eles, como destaca SÉRGIO CAVALIERI FILHO, encontram-se “a imagem, o 

nome, a reputação, os sentimentos, relações afetivas, aspirações hábitos, 

gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais”.

17. No dizer do autor: “(...) o dano moral, em sentido amplo, envolve esses 

diversos graus de violação dos direitos da personalidade, abrange todas 

as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e 

social, ainda que sua dignidade não seja arranhada”. (in Programa de 

Responsabilidade Civil, 7ª edição, São Paulo: Atlas, 2007, p. 77.

 18. Como assentado na doutrina e jurisprudência, a prova do dano moral 

não é exigível, pois não há como comprovar a dor e o sofrimento íntimo por 

que passa o ser humano. Sua caracterização dá-se por meio da 

comprovação do evento que apresenta repercussão na esfera íntima do 

indivíduo e que deve ser de tal gravidade que fuja a meros dissabores da 

vida cotidiana.

19. No caso, o simples indeferimento do benefício requerido pela parte 

autora em via administrativa, não vislumbra a caracterização do dano 

moral, uma vez que, cogita-se dano moral quando demonstrado a violação 

a direito subjetivo em razão de procedimento abusivo por parte do 

requerido, o que não é o caso.

20. No mesmo sentindo, trago a baila o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. indeferimento DE BENEFÍCIO previdenciário NA VIA 

ADMINISTRATIVA. concessão POR DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. O simples indeferimento de benefício previdenciário, 

ou mesmo o cancelamento de benefício por parte do INSS, não se prestam 

para caracterizar dano moral. 2. É inerente à Administração a tomada de 

decisões, podendo, inclusive, ocorrer interpretação diversa de laudos, e 

somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito 

subjetivo e efetivo abalo moral em razão de procedimento flagrantemente 

abusivo ou equivocado por parte da Administração, o que não é o caso. 

(TRF-4 - AC: 50139901520154047108 RS 5013990-15.2015.404.7108, 

Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 30/08/2016, 

TERCEIRA TURMA).

21. Impondo-se, por isso, o pedido inaugural, merece parcial acolhimento, 

assinalando-se a data da citação, como início do benefício.

22. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o 

requerido a conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 

48, § 1º, da referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, 

a partir da data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto 

no art. 40 da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária 

deverá incidir a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do 

artigo 1.º, F, da Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ e, JULGO 

IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados pela parte autora, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

23. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar 

as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Moyses Marinho 

Ferreira; 1.a. CPF n.325.928.171-5; 1.b. Nome da mãe: Benedita Maria 

Ferreira; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 24.11.2017 (data da citação - fl. 40); 4. Renda mensal 

inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Chácara dos 

Marinhos, no Distrito de Currupira, Município de Barra do Bugres-MT; 6. 

Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença.

 24. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

25. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 26. P. I. Cumpra-se.

27. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131338 Nr: 7315-82.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Lidia da Gama, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), alegando, em síntese, que 

sempre trabalhou no meio rural, e que sempre se dedicou aos afazeres 

rurícolas em regime de economia familiar, cultivando lavoura branca, bem 

como, preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 10/20. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu e indeferida a antecipação de 

tutela pretendida (fl. 27).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

requerendo, em síntese, a improcedência dos pedidos da petição inicial 

(fls. 29/33).

4. Às fls. 43/48 a parte autora impugnou a contestação, reiterando os 

argumentos da exordial.

5. Inquiriram-se as testemunhas arroladas pela autora, sendo que o 

causídico, ao término da audiência de instrução, apresentou alegações 

finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a solenidade 

aprazada.

6. Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido.

 7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.
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8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da autora.

 10. Apesar das testemunhas Maria Angela da Gama e Silveria Leonida 

Correa alegarem que:

Depoimento judicial da testemunha Maria Angela da Gama: “Declara que 

conhece a Requerente há aproximadamente 20 (vinte) anos. Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sítio, próximo ao Vão 

Grande município de Barra do Bugres-MT; Que desde que conhece a 

autora, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava 

galinhas, porco, plantava arroz, mandioca, feijão, para sua subsistência; 

Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que não sabe dizer se a 

autora já recebeu algum benefício do Governo; Que a autora atualmente 

reside na cidade de Barra do Bugres – MT; Que no Sítio a autora nunca 

teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a), à testemunha respondeu o 

seguinte: “Que não sabe dizer por que a autora veio residir na cidade”. 

(fls. 55).

Depoimento judicial da testemunha Silveria Leonida Correa: “Declara que 

conhece a Requerente há aproximadamente 20 (vinte) anos. Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sítio, no município de Vão 

Grande; Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; 

Que no sítio a autora criava galinhas, porco, plantava arroz, mandioca, 

feijão, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; 

Que não sabe dizer se a autora já recebeu algum benefício do Governo; 

Que a autora atualmente reside na cidade de Barra do Bugres – MT há 

aproximadamente 03 (três) anos; Que no Sítio a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade”. Dada a palavra ao Advogado (a), à testemunha respondeu o 

seguinte: “A cidade mais próxima de Vão Grande é Barra do Bugres-MT, 

quando autora veio residir na cidade é porque não possui mais saúde para 

trabalhar, sobrevivendo da ajuda dos filhos”. (fls. 51).

11. Tais depoimentos, por si só, não são suficientes para comprovação da 

atividade rural. Senão vejamos o disposto na súmula 149 do STJ:

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.”

12. Nesta toada, verifico ainda que não há, no caso em tela, a 

comprovação do período de carência exigido, uma vez que o art. 106 da 

Lei 8.213/91 é claro ao estabelecer um rol de documentos aptos a 

comprovarem o exercício de atividade rural, todavia, inexistem nos autos 

tais meios de prova. Portanto, a autora não comprova a atividade rural 

exercida por meio de economia familiar.

13. Segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 14. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 15. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pelo requerente, muito menos o 

lapso temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste 

razão o requerido em afirmar que o requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal. Desse modo, a 

pretensão da autora não merece ser acolhida.

16. Devo consignar que a autora não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

17. Sendo assim, tendo em vista que a parte autora não comprovou o 

efetivo exercício da atividade rural, não trazendo aos autos início de prova 

material, torna-se impossível a concessão do benefício pleiteado. Nesse 

sentido, trago à baila o seguinte julgado:

 “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência início de prova material 

da condição de rurícola impõe a aplicação da Súmula 149/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1357551 MS 

2012/0259586-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de 

Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

20/11/2013)”

18. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Lidia da Gama em desfavor do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social.

 19. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

20. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54541 Nr: 746-41.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHA RAMOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:289844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Agostinha Ramos de Lima, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE”, em face do 

“INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário – aposentadoria 

Rural por Idade, uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em 

regime de economia familiar.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/21. Em despacho 

inaugural fora ordenada a citação da parte requerida (fl. 22).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência dos pedidos da inicial (fls. 

25/39).

4. A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos aludidos na exordial (fls. 47/56).

5. Ás fls. 58/60-v°, fora prolatada sentença, julgando-se procedente o 

pedido inicial.

6. A parte requerida, por sua vez, interpôs recurso de apelação 

postulando pela improcedência da ação (fls. 63/73).
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7. A parte demandante apresentou contrarrazões, requerendo o 

desprovimento do recurso (fls. 74/76).

8. O presente feito foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, onde foi determinada a baixa do processo à vara de 

origem para que seja oportunizada ao polo ativo, a produção de prova 

oral, bem como o julgamento fora convertido em diligência.

9. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. 

O réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 93/95).

10. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

11. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 12. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 79 anos de idade, como se infere especialmente em 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 13. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, 

estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não seja meio hábil 

suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, óbice também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça.

 14. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

15. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrassem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural.

16. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, 

Aparecida Salete Rosa e Francisco José Bernardo, nas quais se extrai o 

efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à 

data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, 

alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Aparecida Salete Rosa: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 22 (vinte e dois) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área cidade de Nova 

Olímpia-MT, próximo a Serra de Tangará da Serra -MT; Que desde que 

conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que nas lides rurais a 

autora criava galinhas, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na 

agricultura familiar; Que hoje a autora reside na cidade de Nova 

Olimpia-MT, Centro; Que na chácara a autora nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade; Que 

não tem conhecimento de que a autora tenha recebido algum tipo de 

beneficio do Governo, somente a pensão.” (fl. 94).

Depoimento judicial da testemunha Francisco José Bernardo: Declara que 

conhece o Requerente há 48 (quarenta e oito) anos. Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, na município Nova 

Olímpia-MT, em um sitio próximo a Nova Olímpia; Que desde que conhece a 

autora, este sempre trabalhou na roça; Que nas lides rurais a autora 

criava vacas, galinhas, porco, plantava arroz, milho, mandioca, para sua 

subsistência e quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a 

dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside 

na cidade de Nova Olímpia-MT, em área Urbana; Que na chácara a autora 

nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca 

trabalhou na cidade; Que não tem conhecimento de que a autora tenha 

recebido algum tipo de beneficio do Governo, e talvez algo de referência 

ao falecimento do esposo da autora.” (fl. 95).

17. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

18. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 19. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Agostinha 

Ramos de Lima; 1.a. CPF n. 452.780.831-15; 1.b. Nome da mãe: Rita 

Ramos; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 15.03.2012 (data da citação - fls. 22); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua São Paulo, 

n°922-s, Centro, Nova Olímpia - MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença.

 20. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

21. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 22. P. I. Cumpra-se.

23. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129888 Nr: 6464-43.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - 

OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:MG/102818

 Vistos;

1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE C.C DANO MORA 

proposta por VILSON PEREIRA DA SILVA, em face de BANCO 

BONSUCESSO S.A, (qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/29. Em despacho 

inaugural fora indeferida a antecipação dos efeitos de tutela, bem como 

determinado a citação da parte requerida (fls. 30).

3. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 38/61.
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4. As partes entabularam acordo, requerendo sua homologação (fl. 65).

 5. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

6. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

7. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto à 

propriedade do imóvel objeto da ação, alternativa não resta senão o 

deferimento do pedido de homologação, nos termos do art. 487, inc. III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

9. Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

10. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

11. Sem condenação em custas, vez que o feito tramita sob o pálio da 

justiça gratuita.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129912 Nr: 6479-12.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CORREA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Reinaldo Correa Gomes, devidamente qualificado nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia F ederal, objetivando 

a implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/24. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 31).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação (fls. 33/44).

 4. Às fls. 58/60, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 63 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 66/68).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 62 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, 

Sebastião Geraldo Maciel e Teodoro Santos de Lima, nas quais se extrai o 

efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à 

data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, 

alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Sebastião Geraldo Maciel: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 08 (oito) anos. Que quando 

conheceu o autor, ele trabalhava na área rural, no Sítio Camarinha, 

município de Barra do Bugres-MT. Que no sítio o autor criava galinhas e o 

que desse para a sua subsistência; Que nos seus afazeres não utilizava 

maquinários nem empregados. Que atualmente o autor continua morando 

no sítio. Que o autor continua trabalhando na roça. Que não sabe dizer se 

o autor já trabalhou na cidade.”. Dada a palavra ao Advogado(a), a 

testemunha assim respondeu: “ Que não tem conhecimento se o autor já 

tenha trabalhado na cidade. Que não conhece a família do autor já que ele 

mora sozinho no sítio” (fl. 67).

Depoimento judicial da testemunha Teodoro Santos de Lima: Declara que 

conhece o Requerente desde que eram crianças. Que o autor trabalha na 

roça. Que o autor fazia roça em terras cedidas. Que um desses lugares 

era de propriedade do Sr. Nicanor. Que nessas roças que o autor cuidava 

plantava arroz, milho, feijão, para sua subsistência; Que o autor mora 

atualmente no Sítio “Camarinha”. Que nesse local o autor mora há uns 20 

anos. Que o trabalho do autor é todo manual. Que não sabe dizer se o 

autor trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a), a testemunha 

assim respondeu: “Que antes de o autor morar no Sítio Camarinha, não 

sabe onde o autor morava. Que conhece o autor do Sítio Camarinha. Que 

o autor mora sozinho no sítio. Que o autor vem para a cidade fazer 

compras. Que o Sítio que ele cuidada é cedido. Que o Sítio é do senhor 

Nicanor. Que é difícil o Sr. Nicanor ir ao Sítio”. (fl. 68).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 
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da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Reinaldo 

Correa Gomes; 1.a. CPF n. 356.789.680-68; 1.b. Nome da mãe: Antonia 

Correa Gomes; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. 

Data inicial do Benefício: 18.01.2018 (data da citação - fl. 31); 4. Renda 

mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Sítio 

Nossa Senhora Aparecida, povoado de Vão Grande, Município de Barra 

do Bugres-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136910 Nr: 2723-58.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Zelinda Pereira dos Santos, qualificada nos autos, ajuizou a presente 

ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), alegando, em 

síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre se dedicou 

aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem como, 

preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/19. Em despacho 

inaugural fora indeferida a tutela antecipada e determinada a citação da 

parte requerida (fl. 20).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência dos pedidos da peça inicial (fls. 

26/28).

4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos 

aludidos na exordial (fls. 36/41).

5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 46/48).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

10. Apesar das testemunhas Aparecida Rodrigues da Cruz e João 

Gregório da Silva que conhecem a parte requerente há muitos anos, 

alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Aparecida Rodrigues da Cruz: “Declara 

que conhece o Requerente há mais de 30 (trinta) anos. Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, na Fazenda, de propriedade 

do Sr. Junqueira, e desde 1988 a autora reside no Sitio São João de 

propriedade do Sr. João Gregório no Município de Nova Olímpia-MT; Que 

desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na 

fazenda a autora criava galinhas, plantava bata doce, banana maça, 

arroz, feijão, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar; Que hoje a autora ainda reside no Sitio São João de propriedade 

do Sr. João Gregório no Município de Nova Olímpia-MT; Que na Fazendo a 

autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados, somente trabalho 

braçal; Que a autora nunca trabalhou na cidade; Que a autora nunca 

recebeu algum tipo de beneficio do Governo”. (fl. 47).

Depoimento judicial da testemunha João Gregório da Silva: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, na Fazenda Monte Alegre, 

de propriedade do Sr. Paulo Junqueira, e depois a autora foi residir no Sitio 

São João de propriedade do Sr. João Gregório (testemunha) no Município 

de Nova Olímpia-MT; Que desde que conhece a autora, este sempre 

trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, porcos, 

plantava arroz, milho, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na 

agricultura familiar; Que hoje a autora ainda reside no Sitio São João de 

propriedade do Sr. João Gregório no Município de Nova Olímpia-MT; Que 

na Fazendo a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados, 

somente trabalho manual; Que a autora nunca trabalhou na cidade; Que 

não tem conhecimento de que a autora tenha recebido algum tipo de 

beneficio do Governo”. (fl. 48).

11. Desta forma, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, havendo, inclusive, vínculos empregatícios urbanos por 

parte de seu cônjuge, conforme se extrai dos documentos acostados pelo 

Instituto requerido (fls. 31-v°/35), o que contradiz, portanto, as alegações 

da peça vestibular. Sendo assim, não restou comprovada a atividade rural 

exercida, tal como fora sustentado pela parte demandante, evidenciando 

que a pretensão inicial não merece ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 
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partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por ZELINDA PEREIRA DOS SANTOS em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134217 Nr: 1068-51.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PELACHIM DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Luzia Pelachim de Almeida, qualificada nos autos, ajuizou a presente 

ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), alegando, em 

síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre se dedicou 

aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem como, 

preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/24. Em despacho 

inaugural fora indeferida a tutela antecipada e determinada a citação da 

parte requerida (fl. 25).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência dos pedidos da peça inicial (fls. 

27/29).

4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos 

aludidos na exordial (fls. 36/39).

5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 46/48).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

10. Apesar das testemunhas João Francisco dos Santos e Benedito do 

Espirito Santo que conhecem a parte requerente há muitos anos, alegando 

que:

Depoimento judicial da testemunha João Francisco dos Santos: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 33 (trinta e três) anos. 

Que quando conheceu a autora, ela morava na área rural, em uma 

Comunidade chamda de Novo Oriente, em um Sítio no Município de Porto 

Estrela-MT; Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na 

roça; Que no Sitio a autora plantava arroz, feijão, para sua subsistência, e 

vendia parte da produção para despesas do dia a dia.; Que sempre 

trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside na cidade de 

Porto Estrela-MT, há mais ou menos três anos, em virtude de problemas de 

saúde; Que no Sitio a autora nunca teve máquinas agrícolas ou 

empregados, somente trabalho braçal; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade; Que não tem conhecimento de que a autora tenha recebido algum 

tipo de beneficio do Governo”. (fl. 46).

Depoimento judicial da testemunha Benedito do Espirito Santo: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, na distrito de Novo 

Oriente, em um Sítio no município de Porto Estrela-MT; Que desde que 

conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que no Sitio a autora 

criava galinhas, porco, plantava arroz, feijão, para sua subsistência, e 

vendia parte da produção para despesas do dia a dia.; Que sempre 

trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside na cidade de 

Porto Estrela-MT; Que no Sitio a autora nunca teve máquinas agrícolas ou 

empregados, somente trabalho braçal; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade; Que não tem conhecimento de que a autora tenha recebido algum 

tipo de beneficio do Governo”. (fl. 47).

11. Desta forma, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, havendo, inclusive, vínculos empregatícios urbanos por 

parte de seu cônjuge, conforme se extrai dos documentos acostados pelo 

Instituto requerido (fls. 32-v°/34-v°), o que contradiz, portanto, as 

alegações da peça vestibular. Sendo assim, não restou comprovada a 

atividade rural exercida, tal como fora sustentado pela parte demandante, 

evidenciando que a pretensão inicial não merece ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 
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respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por LUZIA PELACHIM DE ALMEIDA em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130232 Nr: 6656-73.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se a presente Ação Previdenciária para Concessão de Pensão 

por Morte ajuizada por Sonia Maria da Silva, em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social-INSS, todos qualificados, em que a requerente busca 

garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciado em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/27. Em despacho 

inaugural fora ordenada a citação do réu (fl. 33).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação fls. 35/43-v°.

4. O Requerente apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos aludidos na exordial fls. 50/51.

5. Às fls. 53 fora designada audiência.

 6. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O réu, 

por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls.56/58).

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

7. Trata-se a presente Ação Previdenciária para Concessão de Pensão 

por Morte ajuizada por Sonia Maria da Silva, em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social-INSS, todos qualificados, em que a requerente busca 

garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciado em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

8. De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a pensão 

por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida 

até noventa dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, quanto 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)” (grifo nosso), 

se preenchidos os seguintes requisitos: ocorrência do evento morte, 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e, condição de 

dependente de quem objetiva a pensão.

9. Em relação ao segundo requisito, desnecessário maiores delongas, eis 

que a certidão de óbito demonstra que Requerente convivia em união 

estável com o Sr. Edvaldo da Silva Moreira, sendo, portanto, a 

dependência econômica da Requerente, presumida, nos termos do art. 16, 

inciso I, da Lei n° 8.213/1991.

 10. Porém, quanto ao primeiro requisito, analisando detidamente os autos, 

concluo que a parte Requerente não logrou êxito em demonstrar a 

qualidade de segurado especial de seu falecido companheiro, haja vista 

que as provas apresentadas por ela não são aptas o suficiente para 

demonstrar a qualidade de segurado especial.

11. As testemunhas Eunice Correia da Silva e Carmelita da Conceição 

Santos, afirmaram que conheceram o de cujus, há muitos anos e que este 

sempre trabalhou na roça, alegando que:

 Depoimento da testemunha Eunice Correia da Silva: Declara que conhece 

a autora há mais de 16 anos. Que sabe que a autora era casada com o Sr. 

Edvaldo. Que o casal teve 01 filhos. Que não sabe informar quando o Sr. 

Cícero faleceu, mas sabe que já faz 15 ano. Que o falecido ainda estava 

em relacionamento com a autora, na data de seu falecimento. Que antes 

da morte do de Cujus ele era cortador de cana. Que depois da morte do 

esposo a autora chegou a passar dificuldades financeiras.” (fl. 57).

Depoimento da testemunha Carmelita da Conceição Santos: “Declara que 

conhece a autora há 16 anos. Que sabe que a autora era casada com o 

Sr. Edvaldo. Que o casal teve 01 filhos. Que o falecido ainda estava em 

relacionamento com a autora. Que o Sr. Edvaldo era trabalhador rural 

cortando cana. Que à época do falecimento o companheiro da autora 

estava trabalhando na roça.; Que a autora dependia da ajuda do Sr. 

Edvaldo para sobreviver financeiramente; Dada a palavra ao Advogado do 

autor, às suas perguntas assim respondeu: Que a autora e o falecido 

tiveram um filho chamada Luís Davi. Que próximo ao óbito o falecido 
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estava trabalhando no Assari cortando cana.” (fl. 58).

 12. Segundo o art.12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

14. Analisando os documentos juntados pelo autor na inicial, concluo que 

estes não são aptos como início de prova material para demonstrar a 

atividade rural exercida pelo de cujus, muito menos o lapso temporal de 

exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o requerido em 

afirmar que a autora não comprovou o exercício de atividade rural e nem a 

atividade durante o período legal.

15. Ademais, a parte autora ajuizou ação previdenciária almejando pensão 

por morte tão somente no ano de 2017, quando o óbito de seu cônjuge 

ocorreu no ano de 2004, ou seja, 13 (treze) anos após seu falecimento, 

demonstrando, assim, ausência de dependência financeira, diante do 

lapso temporal existente entre o evento morte e o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado.

 16. Devo consignar que o autor não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

17. A jurisprudência é firme nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

18. Assim, não conseguindo a parte Requerente provar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido cônjuge, deve ter o seu pedido 

indeferido.

19. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial do cônjuge falecido.

20. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

21. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais 

arquivem-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91661 Nr: 1824-02.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARIA PAGOTTO 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 96-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 94/94-v°, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134339 Nr: 1134-31.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS ALMEIDA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INDEA - 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, Renata 

M. de A. V. Neto Debesa - OAB:MT/11.674-B, TIAGO DE MATOS 

SANTOS - OAB:19.222-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 39. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça 

inicial por Matheus Almeida Torres, com fulcro no art. 487, inc. I do Código 

de Processo Civil c/c art. 844, §2º do Código Civil, extingo o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.40. Condeno o autor ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o 

valor da causa, observando, contudo, a sua exigibilidade diante da 

gratuidade da justiça concedida.41. Apense-se aos autos de 

conhecimento nº 5669-08.2015.811.0008 – Código nº 106295.42. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122445 Nr: 2299-50.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVINA SILVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se a presente Ação Previdenciária para Concessão de Pensão 

por Morte ajuizada por Estevina Silveira da Silva, em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social-INSS, todos qualificados, em que a requerente 

busca garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciado em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/19. Em despacho 

inaugural fora ordenada a citação do réu (fl. 20/20-v°).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação fls. 25/29.

4. A Requerente apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos aludidos na exordial fls. 41/42.

5. Às fls. 44 fora designada audiência.

 6. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O réu, 

por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 48/50).

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

7. Trata-se a presente Ação Previdenciária para Concessão de Pensão 

por Morte ajuizada por Estevina Silveira da Silva, em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social-INSS, todos qualificados, em que a requerente 

busca garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciado em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

8. De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a pensão 

por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida 

até noventa dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, quanto 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)” (grifo nosso), 

se preenchidos os seguintes requisitos: ocorrência do evento morte, 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e, condição de 

dependente de quem objetiva a pensão.

9. No presente caso, a ocorrência do evento morte, está comprovado pela 

certidão de óbito acostado aos autos (fl. 17). No que tange a qualidade de 

segurado do de cujus, esta restou comprovada, conforme CNIS às fls. 35, 

pois o falecido era beneficiário de aposentadoria por invalidez até a data 

de seu óbito.

10. Quanto à dependência econômica, a Lei 8.213/91, estabelece em seu 

artigo 16 que:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência

Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um)

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental

ou deficiência grave; (....)

§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo

exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2º.O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante

declaração do segurado e desde que comprovada a dependência

econômica na forma estabelecida no Regulamento. § 3º Considerase

companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada,

mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de

acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I

é presumida e a das demais deve ser comprovada."

11. No entanto, quanto à qualidade de dependente, em que pese às 

alegações da parte autora em que convivia maritalmente com o falecido, a 

dependência, não restou comprovada, tendo em vista que não fora 

aportado aos autos documentos que reforcem as alegações da 

requerente quanto à união estável com o de cujus ou que dele dependia 

economicamente.

12. As testemunhas Angenor Ricardo de Araújo e Felisberto Benedito dos 

Santos, afirmaram que conheceram o de cujus,alegando que:

 Depoimento da testemunha Angenor Ricardo de Araújo: “Declara que 

conhece a autora há mais de 20 anos. Que sabe que a autora era casada 

com o Sr. José Cícero, conhecido como Jurubeba. Que o casal teve 03 

filhos. Que não sabe informar quando o Sr. Cícero falaceu. Que o falecido 

ainda estava em relacionamento com a autora, na data de seu falecimento. 

Que não sabe informar se o Sr. Cicero recebia benefício Previdenciário; 

Que a autora dependia da ajuda do Sr. Cicero para sobreviver 

financeiramente; Que não sabe informar o período que o falecido e a 

autora viveram juntos. Dada a palavra ao Advogado do autor, às suas 

perguntas assim respondeu: Que conhece os filhos da autora, e desde o 

nascimento dos filhos do casal até a data do falecimento do Sr. Cicero, 

esta sempre esteve próximo, ajudando em seus problemas de saúde, indo 

ao hospital. Que a sociedade reconhecia o falecido e a autora como 

Marido e Mulher.” (fl. 49).

Depoimento da testemunha Felisberto Benedito dos Santos: “Declara que 

conhece a autora há 40 anos. Que sabe que a autora era casada com o 

Sr. Cicero. Que o casal teve 03 filhos. Que o falecido ainda estava em 

relacionamento com a autora. Que o Sr. Cicero recebia benefício 

Previdenciário, por não conseguir mais trabalhar, tendo também problemas 

de vista; Que a autora dependia da ajuda do Sr. Cicero para sobreviver 

financeiramente; Dada a palavra ao Advogado do autor, às suas 

perguntas assim respondeu: Que o quando o Sr. Cicero faleceu, esta 

sempre esteve próximo, ajudando em seus problemas de saúde. Que a 

sociedade reconhecia o falecido e a autora como Marido e Mulher. Que o 

casal já conviviam juntos de 19 a 20 anos.” (fl. 50).

 13. Assim, a parte requerente não demonstrou aos autos a existência de 

união estável, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Novo 

Código de Processo Civil, é certo que o requerido apresentou fato 

impeditivo do direito alegado pela autora.

14. Dessa forma, ausente a comprovação da união estável, não há que se 

falar em dependência para fins de concessão de benefício de pensão por 

morte, do mesmo modo que, o início de prova se mostrou frágil, não 

restando, desta forma, corroborado a dependência econômica entre a 

autora e o de cujus.

15. Ademais, a parte autora ajuizou ação previdenciária almejando pensão 

por morte tão somente no ano de 2017, quando o óbito de seu 

companheiro ocorreu no ano de 2016, ou seja, 01 (um) ano após seu 

falecimento, demonstrando, assim, ausência de dependência financeira, 

diante do lapso temporal existente entre o evento morte e o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado.

 16. A jurisprudência é firme nesse sentido.

 PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO 

ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 

REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. I- O conjunto probatório existente 

nos autos não firma a convicção de existência de união estável entre a 

autora e o "de cujus", tampouco existindo indícios indicando sua 

dependência econômica em relação ao falecido, não restando 

preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de pensão por 

morte. II - Apelação da parte autora improvida.(TRF-3 - AC: 

00098350720164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

SERGIO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/10/2016, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/11/2016).

17. Assim, não conseguindo a parte Requerente provar os requisitos para 

a concessão do benefício pleiteado, tenho que a improcedência da ação é 

a medida que se cabe.
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18. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial do cônjuge falecido.

19. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

20. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais 

arquivem-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89055 Nr: 4798-46.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivanio de Santana Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls.131), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 130, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134736 Nr: 1398-48.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DONINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Helena Donini da Silva, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário – aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 15/44. Em despacho 

inaugural, fora indeferida a antecipação de tutela e determinada a citação 

da parte requerida (fl. 45).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação (fls. 47/49).

4. Às fls. 53/54, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 55 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 62/64).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 58 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, 

Antonio Conceição de Souza e Dirceu Gonçalves de Oliveira, nas quais se 

extrai o efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente 

anterior à data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do 

benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Antonio Conceição de Souza: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 20 (vinte) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sítio Ranchinho 

de propriedade da autora; Que desde que conhece a autora, este sempre 

trabalhou na roça; Que no Sítio a autora criava galinhas, porco, plantava 

arroz, milho, feijão, para sua subsistência e quando sobrava vendia para 

custear as despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar; Que a autora nunca recebeu nenhum benefício do Governo; Que 

hoje a autora reside no Sítio e as vezes vem para a cidade; Que no Sítio a 

autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora 
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nunca trabalhou na cidade”. (fl. 63).

Depoimento judicial da testemunha Dirceu Gonçalves de Oliveira: “Declara 

que conhece a Requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sítio próximo ao 

Porto Estrela-MT e aproximadamente teve um sítio na zona rural de Barra 

do Bugres- MT; Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou 

na roça; Que no Sítio a autora criava galinhas, porco, plantava arroz, 

milho, feijão, para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear 

as despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; 

Que não sabe dizer se autora recebeu algum benefício do Governo; Que 

hoje a autora reside no Sítio no município de Barra do Bugres -MT; Que no 

Sítio a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a 

autora nunca trabalhou na cidade”. (fl. 64).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Helena 

Donini da Silva; 1.a. CPF n. 537.551.621-72; 1.b. Nome da mãe: Olivia Maria 

Donini; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 13.03.2018 (data da citação - fl. 45); 4. Renda mensal 

inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Avenida Cuiabá, n 

159, Centro, Município de Barra do Bugres-MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32977 Nr: 2835-13.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CONSTATINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FATIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. JORGE CONSTANTINO DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou a 

presente Ação de Aposentadoria Rural por Invalidez c/c Pedido de Tutela 

Antecipada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

alegando, em síntese, ser segurado (a) especial da previdência social, 

sendo que é portador de espodilartrose colateral com artrose facetaria, o 

que compromete sua capacidade para exercer o labor, tendo, procurado o 

INSS, a fim de requerer o benefício previdenciário, contudo, teve seu 

pedido negado.

2. Alega a parte autora, que está impossibilitada para o trabalho, 

requerendo, portanto, o pagamento do benefício de aposentadoria por 

invalidez.

3. Com a inicial de fls. 02/08, colacionou os documentos de fls. 09/18.

4. Devidamente citado, o INSS contestou o pedido, requerendo a extinção 

do feito, ante a falta de interesse de agir (fls. 31/37).

5. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os pedidos da inicial 

(fl. 47).

6. Fora prolatada sentença, extinguindo-se o processo sem resolução de 

mérito, ante a ausência do requerimento administrativo (fls. 78/82).

7. A parte autora interpôs recurso de Apelação, a fim de que seja 

reformada a r. sentença, para afastar a carência de ação por falta de 

interesse processual (fls. 91/95).

8. O presente feito foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, bem como relatado e votado, conforme acórdão 

encartado às fls. 101/104-v°, que acolheu o entendimento esposado pelo 

STF e STJ no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240. O Tribunal 

Regional Federal anulou a sentença proferida de oficio, sendo determinado 

o encaminhamento dos autos a este Juízo, para que seja realizada à 

intimação da parte autora para formalizar o requerimento administrativo 

junto ao INSS, bem como que houvesse o regular prosseguimento do feito.

9. A parte requerente aportou cópia do indeferimento administrativo (fls. 

108/109).

10. O requerido apresentou contestação, requerendo, em síntese, a 

improcedência dos pedidos (fls. 111/115-v°).

11. A parte autora impugnou a contestação, pugnando, em síntese, pela 

procedência dos pedidos aludidos na exordial (fls. 122/128).

12. Realizada perícia médica, o expert concluiu que a parte requerente 

está com incapacidade total e temporária para as atividades laborais (fls. 

137/140).

13. Fora realizada audiência de instrução, oportunidade em que foram 

ouvidas testemunhas do requerente e apresentação de alegações finais 

remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada 

(fls. 154/155).

14. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

15. De proêmio, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência, o feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

 16. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

17. A pretensão do autor não merece acolhimento. Explica-se.

18. O caput dos artigos 42 e 59, ambos da Lei 8213/91, ao tratar da 

aposentadoria por invalidez e do auxílio doença, determina que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

E:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

19. Conforme se pode verificar dos dispositivos legais mencionados 

acima, para a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por 

invalidez é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz 

temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

 20. Assim, no caso dos autos, embora o laudo pericial tenha atestado a 

incapacidade total e temporária por parte do autor, há de se ressaltar que 

para a concessão do benefício pleiteado necessita-se do preenchimento 

de todos os requisitos legais. Neste ponto, destaco que o requerente não 

se trata de segurado especial, conforme sustentou na exordial.

21. Digo isto, pois não houve um início de prova material suficiente para 

que fosse corroborado pela prova testemunhal, haja vista que não foram 

acostados documentos que reforcem as alegações da parte autora, 

havendo, inclusive, vínculos empregatícios urbanos por parte do autor, 

conforme se extrai dos documentos acostados pelo Instituto requerido 

(fls. 117/120), o que contradiz, portanto, as alegações da peça vestibular. 

Desse modo, a comprovação da atividade rurícola restou prejudicada.

22. Apesar da testemunha Sandro Lima Andrade que:

Depoimento judicial da testemunha Sandro Lima Andrade: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 20(vinte). Que quando 

conheceu o autor era cortador de cana no Município de Nova Olímpia. Que 

o autor também já trabalhou em uma chácara que o dono era Douglas. Que 

na Sitio o autor criava galinhas, plantava batata, quiabo, banana, mandioca 

para sua subsistência; Que não se recorda quanto tempo o autor ficou 

nessa chácara. Que hoje o autor não consegue trabalhar. Que faz uns 3 

anos que o autor não consegue trabalha. Que quando o autor ficou doente 

ele estava trabalhando na roça. Que o autor nunca trabalhou na cidade. 
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Dada a palavra ao Advogado, à testemunha respondeu o seguinte: “Que já 

trabalhou com o autor cortando cana na propriedade da Sr.ª Marina” (fl. 

155).

23. Tal depoimento, por si só, não é suficiente para comprovação da 

atividade rural. Senão vejamos o disposto na súmula 149 do STJ:

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.”

24. Nesta toada, verifico ainda que não há, no caso em tela, a 

comprovação do período de carência exigido, uma vez que o art. 106 da 

Lei 8.213/91 é claro ao estabelecer um rol de documentos aptos a 

comprovarem o exercício de atividade rural, todavia, inexistem nos autos 

tais meios de prova. Portanto, a autora não comprova a atividade rural 

exercida por meio de economia familiar.

25. Segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 26. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 27. Analisando os documentos juntados pela autora na inicial, concluo 

que estes não são aptos como início de prova material para demonstrar a 

atividade rural exercida, muito menos o lapso temporal de exercício de 

atividade rurícola, dessa forma assiste razão o requerido em afirmar que a 

requerente não comprovou o exercício de atividade rural e nem a atividade 

durante o período legal. Desse modo, a pretensão da autora não merece 

ser acolhida.

28. Devo consignar ainda que a autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhadora rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não se encaixar na condição de segurado especial.

29. Sendo assim, tendo em vista que a autora não comprovou o efetivo 

exercício da atividade rural, não trazendo aos autos início de prova 

material, torna-se impossível a concessão do benefício pleiteado. Nesse 

sentido, trago à baila o seguinte julgado:

 “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência início de prova material 

da condição de rurícola impõe a aplicação da Súmula 149/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1357551 MS 

2012/0259586-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de 

Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

20/11/2013)”

30. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 11, inciso 

VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça 

inicial por Jorge Constantino Da Silva em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

 31. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

32. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131147 Nr: 7203-16.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se a presente Ação Previdenciária para Concessão de Pensão 

por Morte ajuizada por Noemia Gonçalves dos Santos, em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social-INSS, todos qualificados, em que a requerente 

busca garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciado em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 10/24. Em despacho 

inaugural fora ordenada a citação do réu (fl. 33).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação fls. 35/42-v°.

4. O Requerente apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos aludidos na exordial fls. 47/53.

5. Às fls. 55 fora designada audiência.

 6. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O réu, 

por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls.59/61).

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

7. Trata-se a presente Ação Previdenciária para Concessão de Pensão 

por Morte ajuizada por Noemia Gonçalves dos Santos, em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social-INSS, todos qualificados, em que a requerente 

busca garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciado em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

8. De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a pensão 

por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida 

até noventa dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, quanto 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)” (grifo nosso), 

se preenchidos os seguintes requisitos: ocorrência do evento morte, 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e, condição de 

dependente de quem objetiva a pensão.

9. Em relação ao segundo requisito, desnecessário maiores delongas, eis 

que a certidão de casamento demonstra que a Requerentes era cônjuge 

do de cujus, sendo, portanto, a dependência econômica da Requerente, 

presumida, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei n° 8.213/1991.

 10. Porém, quanto ao primeiro requisito, analisando detidamente os autos, 

concluo que a parte Requerente não logrou êxito em demonstrar a 

qualidade de segurado especial de seu falecido companheiro, haja vista 

que as provas apresentadas por ela não são aptas o suficiente para 

demonstrar a qualidade de segurado especial.

11. As testemunhas Lourdes Cavasini e Valtair Antonio Ferreira, 

afirmaram que conheceram o de cujus, há muitos anos e que este sempre 

trabalhou na roça, alegando que:

 Depoimento da testemunha Lourdes Cavasini: “Declara que conhece a 

autora há 18 anos. Que sabe que a autora era casada com o Sr. José 

Umberto. Que o casal teve 02 filhos, sendo um casal, e uma sendo uma 

menina especial. Que o Sr. José Umberto faleceu há 07 anos. Que o 

falecido ainda estava em relacionamento com a autora, na data de seu 

falecimento, ainda eram casados. Que o Sr. José Umberto não recebia 

benefício Previdenciário; Que a autora dependia da ajuda do Sr. José 

Umberto para sobreviver financeiramente; Que não sabe informar o 

período que o falecido e a autora começaram a conviver juntos. Dada a 

palavra ao Advogado do autor, às suas perguntas assim respondeu: Que 

quando o esposo da autora morreu, este residia em um pesqueiro na beira 

do rio, plantando lavoura com mandioca para sobrevivência, e não sabe 

informar o tempo que o Sr. José Umberto esteve nesta localidade e 

situação.” (fl. 60).

Depoimento da testemunha Valtair Antonio Ferreira: “Declara que conhece 

a autora há 33 anos. Que sabe que a autora era casada com o Sr. José 

Francisco. Que o casal teve 02 filhos. Que o Esposo da autora morreu há 
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mais de 05 anos. Que o falecido ainda estava em relacionamento com a 

autora, e que o casal ainda era casado civilmente. Que o Sr. José não 

recebia benefício Previdenciário; Que a autora dependia da ajuda do Sr. 

José para sobreviver financeiramente; Que sabe informar que o casal 

começou a conviver juntos no ano de 1984/85, mais ou menos; Que o 

falecido Sr. José e a requerente, trabalhavam em lavoura, sempre 

plantando para sobreviver, criando poros e galinhas pra subsistência. Que 

o Sr. José nunca trabalhou na cidade, sempre em área rural. Dada a 

palavra ao Advogado do autor, às suas perguntas assim respondeu: Que 

o Sr. José trabalhou por mais de 20 anos na Lavoura, e quando do seu 

falecimento ainda trabalhava com lavoura e cuidava de pesqueiro.” (fl. 61).

 12. Segundo o art.12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

14. Analisando os documentos juntados pelo autor na inicial, concluo que 

estes não são aptos como início de prova material para demonstrar a 

atividade rural exercida pelo de cujus, muito menos o lapso temporal de 

exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o requerido em 

afirmar que a autora não comprovou o exercício de atividade rural e nem a 

atividade durante o período legal.

15. Ademais, a parte autora ajuizou ação previdenciária almejando pensão 

por morte tão somente no ano de 2017, quando o óbito de seu cônjuge 

ocorreu no ano de 2011, ou seja, 06 (seis) anos após seu falecimento, 

demonstrando, assim, ausência de dependência financeira, diante do 

lapso temporal existente entre o evento morte e o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado.

 16. Devo consignar que o autor não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

17. A jurisprudência é firme nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

18. Assim, não conseguindo a parte Requerente provar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido cônjuge, deve ter o seu pedido 

indeferido.

19. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial do cônjuge falecido.

20. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

21. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais 

arquivem-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120032 Nr: 800-31.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH ARAUJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Margareth Araujo Pereira, qualificada nos autos, ajuizou a presente 

ação de em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), alegando, 

em síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre se 

dedicou aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem 

como, preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/28. Em despacho 

inaugural, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a 

citação da parte requerida (fls. 29/29-v°).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação (fls. 40/52).

4. A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos aludidos na exordial (fls. 56/61).

5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu à solenidade aprazada (fls. 67/69).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 
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federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

 10. Apesar das testemunhas Brasilina Dias Lima e Osmar Pinoti, que 

conhecem a parte requerente há muitos anos, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Brasilina Dias Lima: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, época em que morava com o 

pais no Sítio, município de Nortelândia-MT; Que no ano 2000 a autora foi 

morar no Assentamento Ema, no município de Barra do Bugres/MT; Que 

desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que da 

fazenda a autora foi morar na cidade; Que na fazenda a autora criava 

galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças 

tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua 

subsistência e quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a 

dia, vendendo o que o sobra; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; 

Que hoje a autora continua morando no Assentamento Ema; Que na 

Fazendo a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a 

autora nunca trabalhou na cidade”. (fl.68).

Depoimento judicial da testemunha Osmar Pinoti: “Declara que conhece o 

Requerente há aproximadamente 20 (vinte) anos. Que quando conheceu a 

autora, ela morava na área rural, em Sítio em Nortelândia/MT, mas que 

depois a autora se mudou para o Assentamento Ema, no ano de 

1999/2000; Que no Assentamento a autora criava galinhas, vaca, porco, 

plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, 

almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e quando 

sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que sempre 

trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora ainda reside no 

Assentamento Ema. Que no Assentamento a autora nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade”. (fl. 

69). N

 11. Desta forma, não há nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, havendo, inclusive, vínculo empregatício urbano por 

parte da autora, conforme se extrai dos documentos acostados pelo 

Instituto requerido às fls. 30/36, o que demonstra, portanto, contradição 

com as alegações da peça vestibular. Sendo assim, não restou 

comprovada a atividade rural exercida, tal como fora sustentado pela 

parte demandante, evidenciando que a pretensão inicial não merece ser 

acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Margareth Araujo Pereira em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137234 Nr: 2931-42.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DOS SANTOS LIMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos...

1. Tereza dos Santos Lima Araujo, qualificada nos autos, ajuizou a 

presente ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

alegando, em síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre 

se dedicou aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem 

como, preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/38. Em despacho 

inaugural fora indeferida a tutela antecipada e determinada a citação da 

parte requerida (fl. 39).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência dos pedidos da peça inicial (fls. 

41/43).

4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos 

aludidos na exordial (fls. 49/53).

5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 58/60).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

10. Apesar das testemunhas Ana Lucia da Silva Leite e Aparecida 

Rodrigues da Cruz Silva que conhecem a parte requerente há muitos 

anos, alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Ana Lucia da Silva Leite: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 17 (dezessete) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Assentamento 

Oziel Pereira, município de Nova Olímpia-MT. Que no assentamento a 

autora criava galinhas, porco, plantava arroz, milho, feijão, para sua 

subsistência e quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a 

dia; Que o trabalha da autora era todo manual. Que a autor continua 

morando e trabalhando no assentamento. Que a autora nunca trabalhou 

na cidade. Que não sabe dizer se a autora já recebeu algum benefício do 

governo”. Dada a palavra ao Advogado(a), a testemunha assim 

respondeu: “Que a autora vive no Assentamento há 17 anos. Que mora no 

mesmo Assentamento que a autora, relativamente perto da propriedade 

dela”. (fl. 59).

Depoimento judicial da testemunha Aparecida Rodrigues da Cruz Silva: 

“Declara que conhece o Requerente há aproximadamente 28 (vinte e oito) 

anos. Que quando conheceu a autora, ela morava na área rural, na 

Fazenda, de propriedade do Sr. Rene, município de Barra do Bugres-MT; 

Depois ela foi para o Sítio dela no Assentamento Oziel Pereira. Que já faz 

uns 17/18 anos que a autora mora no Assentamento. Que na fazenda a 

autora criava galinhas, plantava arroz, mandioca, feijão, para sua 

subsistência; Que o trabalho da autora é todo manual; Que a autora 

continua morando e trabalhando atualmente no Assentamento. Que a 

autora nunca trabalhou na cidade” (fl. 60).

11. Desta forma, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, havendo, inclusive, vínculos empregatícios urbanos por 

parte de seu cônjuge, conforme se extrai dos documentos acostados pelo 

Instituto requerido (fls. 46/48), o que contradiz, portanto, as alegações da 

peça vestibular. Sendo assim, não restou comprovada a atividade rural 

exercida, tal como fora sustentado pela parte demandante, evidenciando 

que a pretensão inicial não merece ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.
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17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por TEREZA DOS SANTOS LIMA ARAUJO em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

 n

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87123 Nr: 2905-20.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Getulio Ferreira, qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), alegando, em síntese, ser 

segurado da previdência social, sendo que é portador de espondilopatia 

traumática, transtornos de discos lombares e de outros discos 

intervertebrais com radiculopatia (G55.1*), o que compromete a sua 

capacidade para exercer as funções habituais, tendo, assim, procurado o 

INSS, a fim de requerer benefício previdenciário, contudo, teve seu pedido 

negado em face da inexistência de incapacidade laborativa.

2. Alega a parte autora que está impossibilitada para o trabalho, 

requerendo, portanto, o pagamento do benefício de auxílio doença ou, 

subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.

3. Com a inicial de fls. 04/18, colacionou documentos de fls. 19/36. Em 

despacho inaugural fora indeferida a antecipação de tutela pleiteada e 

determinada a citação da parte requerida (fls. 37/38).

4. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

requerendo, em síntese, a improcedência dos pedidos formulados na 

exordial (fls. 40/48).

5. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos já 

expendidos na exordial (fls. 54/57).

6. Realizada perícia médica, o expert concluiu que a parte requerente 

possui incapacidade parcial e definitiva para as atividades laborais (fls. 

90/93).

7. Em manifestação acerca do laudo, a parte demandante postulou pela 

concessão da aposentadoria por invalidez (fl. 96/97). O Instituto requerido 

foi devidamente intimado para manifestar-se acerca do laudo pericial, 

contudo, não apresentou manifestação (fl. 99).

8. Fora realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em 

que foram ouvidas as testemunhas da requerente e apresentação de 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 103/105).

9. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

10. Getulio Ferreira, qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça inaugural.

 11. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

12. A pretensão do autor merece acolhimento.

 13. O caput dos artigos 42 e 59, ambos da Lei 8.213/91, ao tratar da 

aposentadoria por invalidez e do auxílio doença, determinam que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

E:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

 14. Conforme se pode verificar dos dispositivos legais mencionados 

acima, para a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por 

invalidez é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz 

temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

 15. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada à 

incapacidade parcial e definitiva, preenchendo assim o requisito para sua 

concessão, qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

16. Ademais, o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, 

consoante determina o artigo 25, inciso I, da Lei 8.213/91. Logo, os 

documentos juntados aos autos demonstram que o período de trabalho 

exercido pela parte autora foi satisfatória, cumprindo o primeiro requisito 

necessário ao deferimento do pedido.

17. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi 

conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada 

para a realização do exercício de seu labor, de forma parcial e definitiva, 

conforme fls. 90/93.

18. Ainda vale ressaltar que as declarações das testemunhas ouvidas, 

José Luiz dos Santos e Claudio Roberto da Silva, declararem que 

conhecem o requerente há muito tempo, alegando que:

Depoimento judicial da testemunha José Luiz dos Santos: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 15(quinze) anos. Que quando 

conheceu o autor, ela morava na área rural, em um Sitio Nossa Senhora 

da Guia, Município de Denise-MT. Que o autor também já morou na Gleba 

Biru, no mesmo município. Que nessas localidades o autor criava galinhas, 

plantava batata, quiabo, mandioca para sua subsistência; Que o trabalho 

era todo manual. Que hoje o autor continua trabalhando. Que o autor tem 

problemas de saúde. Que não sabe dizer se os problemas de saúde o 

impedem de trabalhar. Que o autor nunca trabalhou na cidade, somente no 

sítio. Dada a palavra ao Advogado(a), a testemunha assim respondeu: 

“Que conhece o autor há uns 15 anos. “Que todo esse período ele sempre 

trabalhou na roça.”(fl. 104).

Depoimento judicial da testemunha Claudio Roberto da Silva: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 10 (dez) anos. Que quando 

conheceu o autor, ele morava na área rural, no Sitio Nossa Senhora da 

Guia no Município de Denise-MT. Que no Sitio o autor nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados, trabalhando sempre manualmente; Que a 

produção que tinha no sítio era para o consumo. Que o autor nunca 

trabalhou na cidade. Que hoje o autor não trabalha mais. Que não tem 

conhecimento de que o autor esteja doente.” (fl.105).

19. Sendo assim, possível se faz a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez.

20. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. PERMANENTE. ARTIGOS 42 E 15 

DA LEI nº 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA - O 

Novo CPC modificou o valor de alçada para causas que devem 

obrigatoriamente ser submetidas ao segundo grau de jurisdição, dizendo 

que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União 

em valores inferior a 1000 salários mínimos, esse preceito tem incidência 

imediata aos feitos em tramitação nesta Corte - O benefício de 

aposentadoria por invalidez está disciplinado nos arts. 42 a 47 da Lei nº 

8.213, de 24.07.1991. Para sua concessão deve haver o preenchimento 

dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da 

carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei 

nº.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade 

laborativa; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a 

Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de 

agravamento daquelas - No caso do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja 

apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais 

ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que 

garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 
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8.213/1991 - Em realidade, o segurado não desfruta de saúde para 

realizar seu trabalho - Ademais, não merece prosperar a tese de doença 

preexistente pois, no presente caso, o segurado enquadra-se na hipótese 

exceptiva de incapacidade sobrevinda pela progressão ou agravamento 

da doença ou lesão (art. 42 da Lei 8.213/91)- Com relação aos índices de 

correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento 

proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 - Remessa 

oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-3 - 

ReeNec: 00245522420164039999 SP, Relator: Desembargador Federal 

David Dantas, Data de Julgamento: 09/04/2018, Oitava Turma, Data de 

Publicação: 23/04/2018)”. (grifei)

Ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE . Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, 

se o segurado for considerado totalmente incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta a subsistência, a 

aposentadoria será concedida, desde que o prazo de carência seja 

cumprido. (TJ-MG - REEX: 10377060072438001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 21/01/2014; 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 27/01/2014)”.

E:

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

DEFERIMENTO. – Restando constatado nos autos o preenchimento das 

exigências necessárias para obtenção da aposentadoria por invalidez, 

quais sejam, implementação do período de carência e invalidez total 

permanente do requerente, não há óbices para o seu deferimento. - 

Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-5 - AC: 289620 AL 

2002.05.00.010741-3; Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, 

Data de Julgamento: 05/08/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: 

21/09/2004)”.

21. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido implante o 

benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo 

oficial deste juízo, assim sendo, 29/01/2018, com multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem 

prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico 

pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

22. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, 

nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

23. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.

 24. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

25. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Getulio Ferreira; 2. 

Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de início do 

benefício: 29/01/2018 (fl. 93); 4. Renda mensal inicial: Base de cálculo do 

rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do pagamento: 30 

dias da intimação da sentença.

 26. Em relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 153/153v°, 

anoto que os profissionais não encontram-se cadastrados no sistema 

AJG - Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.

27. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130873 Nr: 7069-86.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE HESPANHOL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇAO UNISELVA, FUNASA - 

FUNDAÇAO NACIONAL DA SAUDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 

DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BARROS FERREIRA JR - 

OAB:7.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Danielle Hespanhol 

Ribeiro Magalhães, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 

1435/1437.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

 3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136074 Nr: 2184-92.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANUTA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Maria Canuta Pedroso, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário – aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/24. Em despacho 

inaugural fora determinada a citação do réu (fl. 25).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação (fls. 26/28).

4. Às fls. 32/37 impugnou a contestação, reiterando os argumentos da 

exordial.

5. Às fls. 39 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 42/44).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 61 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 
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indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, Marcio 

Rodrigues da Silva e João dos Santos Lemes, nas quais se extrai o efetivo 

exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à data em 

que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Marcio Rodrigues da Silva: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 40 (quarenta) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, em sua Chácara de 

propriedade da família da autora, no município de Porto Estrela-MT; Que 

desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na 

Chácara a autora criava galinhas, porco, plantava arroz, milho, mandioca, 

para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear as 

despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que 

hoje a autora reside na cidade de Porto Estrela-MT; Que na chácara a 

autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora 

nunca trabalhou na cidade; Que não tem conhecimento de que a autora 

tenha recebido algum tipo de beneficio do Governo” (fl. 43).

Depoimento judicial da testemunha João dos Santos Lemes: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 40 (quarenta) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, em sua Chácara de 

propriedade da família da autora, no município de Porto Estrela-MT; Que 

desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça, juntamente 

com seu esposo; Que na Chácara a autora criava galinhas, porco, 

plantava arroz, milho, feijão, para sua subsistência e quando sobrava 

vendia para custear as despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na 

agricultura familiar; Que hoje a autora ainda reside em sua Chácara na 

cidade de Porto Estrela-MT; Que na chácara a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade; Que não tem conhecimento de que a autora tenha recebido algum 

tipo de auxilio de Governo”. (fl. 44).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria 

Canuta Pedroso; 1.a. CPF n. 958.593.061-72; 1.b. Nome da mãe: Maria 

Procópia da Gama Pedroso; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por 

Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 24.04.2018 (data da citação - fl. 

25); 4. Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do 

segurado: Rua José Antônio de Farias, s/n, Município de Porto Estrela-MT; 

6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86019 Nr: 1821-81.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON ROCHA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

CONCESSIONARIA REVENDEDORA: OESTE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/O, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pela General Motors do 

Brasil Ltda., aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 178/179.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

 3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83557 Nr: 413-55.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:MAT.1662135

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls.103), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 100-v°/101, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130711 Nr: 6941-66.2017.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Cuida-se de Ação de Curatela proposta por Ronaldo da Rocha Santos 

em face de Edinaldo Ferreira dos Santos, ambos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

2. Consoante se depreende da manifestação de fls. 31, a parte autora 

deixou de atualizar seu endereço nos autos, razão pela qual o douto 

causídico pugnou pela extinção do feito.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136080 Nr: 2190-02.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Maria Aparecida da Silva Bento, devidamente qualificada nos autos, 

propôs “AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE COM 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANO MORAL”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário – aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 19/34. Em despacho 

inaugural fora indeferida a antecipação de tutela pleiteada e ordenada a 

citação da parte requerida (fl. 42).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência dos pedidos da exordial (fls. 

44/46).

4. Às fls. 50-v°, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 51 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 54/56).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 57 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 
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requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas 

Cezarina Pereira Tributino e Nilza Ferreira da Guia, nas quais se extrai o 

efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à 

data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, 

alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Cezarina Pereira Tributino: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Assentamento 

Campo Verde, perto do Assentamento Cabaças, município de Barra do 

Bugres-MT. Que nesse assentamento a autora criava galinha e plantava 

variadas culturas. Que a produção que tinha era para a venda. Que a 

autora trabalhava sem o auxílio de maquinário ou empregados. Que 

atualmente a autora continua morando nesse assentamento, trabalhando, 

inclusive. Que a autora nunca trabalhou na cidade. Que a autora nunca 

recebeu benefício do governo”. (fl. 55).

Depoimento judicial da testemunha Nilza Ferreira da Guia: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no Assentamento Campo 

Verde, no município de Barra Do Bugres-MT. Que nesse assentamento a 

autora criava galinhas, porco, plantava arroz, milho, feijão, para sua 

subsistência e quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a 

dia; Que a produção que tinha era também para a venda. Que a autora não 

tinha maquinário nem empregados. Que hoje a autora ainda reside no 

assentamento Campo Verde, Que a autora nunca trabalhou na cidade”. 

(fl.56).

13. Por fim, havendo o preenchimento dos requisitos necessários, para a 

concessão do benefício pleiteado, tenho que o necessário se faz a 

concessão deste.

14. Superada a questão, no que concerne à reparação dos danos morais 

supostamente suportados pelo autor, entendo que, à luz da Constituição 

vigente, insta esclarecer que o dano moral consiste, em sentido estrito, à 

violação do direito à dignidade da pessoa humana, alçado na Carta Magna 

como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

 15. Nessa esteira, em seu artigo 5º, inciso X, o texto constitucional 

assegura o direito à reparação pelo dano moral decorrente de violação 

dos direitos da personalidade, inclusive o direito à honra, vejamos:“são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação”.

 16. Assim, os direitos da personalidade abrigam outros aspectos da 

pessoa humana, a par daqueles relacionados à sua dignidade. Dentre 

eles, como destaca SÉRGIO CAVALIERI FILHO, encontram-se “a imagem, o 

nome, a reputação, os sentimentos, relações afetivas, aspirações hábitos, 

gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais”.

17. No dizer do autor: “(...) o dano moral, em sentido amplo, envolve esses 

diversos graus de violação dos direitos da personalidade, abrange todas 

as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e 

social, ainda que sua dignidade não seja arranhada”. (in Programa de 

Responsabilidade Civil, 7ª edição, São Paulo: Atlas, 2007, p. 77.

 18. Como assentado na doutrina e jurisprudência, a prova do dano moral 

não é exigível, pois não há como comprovar a dor e o sofrimento íntimo por 

que passa o ser humano. Sua caracterização dá-se por meio da 

comprovação do evento que apresenta repercussão na esfera íntima do 

indivíduo e que deve ser de tal gravidade que fuja a meros dissabores da 

vida cotidiana.

19. No caso, o simples indeferimento do benefício requerido pela parte 

autora em via administrativa, não vislumbra a caracterização do dano 

moral, uma vez que, cogita-se dano moral quando demonstrado a violação 

a direito subjetivo em razão de procedimento abusivo por parte do 

requerido, o que não é o caso.

20. No mesmo sentindo, trago a baila o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. indeferimento DE BENEFÍCIO previdenciário NA VIA 

ADMINISTRATIVA. concessão POR DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. O simples indeferimento de benefício previdenciário, 

ou mesmo o cancelamento de benefício por parte do INSS, não se prestam 

para caracterizar dano moral. 2. É inerente à Administração a tomada de 

decisões, podendo, inclusive, ocorrer interpretação diversa de laudos, e 

somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito 

subjetivo e efetivo abalo moral em razão de procedimento flagrantemente 

abusivo ou equivocado por parte da Administração, o que não é o caso. 

(TRF-4 - AC: 50139901520154047108 RS 5013990-15.2015.404.7108, 

Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 30/08/2016, 

TERCEIRA TURMA).

21. Impondo-se, por isso, o pedido inaugural, merece parcial acolhimento, 

assinalando-se a data da citação, como início do benefício.

22. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o 

requerido a conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 

48, § 1º, da referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, 

a partir da data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto 

no art. 40 da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária 

deverá incidir a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do 

artigo 1.º, F, da Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ e, JULGO 

IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados pela parte autora, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

23. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar 

as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria Aparecida 

da Silva Bento; 1.a. CPF n. 741.541.682-15; 1.b. Nome da mãe: Maria José 

Lourenço; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 17.05.2018 (data da citação - fl. 42); 4. Renda mensal 

inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Estrada Rural 

1002-1060, s/n, Assentamento Campo Verde, Município de Barra do 

Bugres-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da sentença.

 24. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

25. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 26. P. I. Cumpra-se.

27. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116140 Nr: 5461-87.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIANA DAS GRAÇAS ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. EDIANA DAS GRAÇAS ALVES DA GUIA, qualificada nos autos, ajuizou 

a presente AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIA DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL (INSS), alegando, em síntese, ser segurada da previdência social, 

sendo que é portadora de possível acondroplasia parcial associado à 

deformação congênita dos membros inferiores, o que compromete a sua 

capacidade para exercer as funções habituais, tendo, assim, procurado o 

INSS, a fim de requerer benefício previdenciário, contudo, teve seu pedido 

negado em face da inexistência de incapacidade laborativa.

2. Alega a parte autora que está impossibilitada para o trabalho, 

requerendo, portanto, o pagamento de aposentadoria por invalidez ou, 

subsidiariamente, benefício de auxílio doença.

3. Com a inicial de fls. 05/09, colacionou documentos de fls. 10/38. Em 

despacho inaugural fora indeferida a antecipação de tutela pleiteada e 

determinada a citação da parte requerida (fls. 39/39-v°).

4. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

requerendo, em síntese, a improcedência dos pedidos formulados na 

exordial (fls. 41-v°/45-v°).

5. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos 

aludidos na exordial (fls. 47/50).

6. Realizada perícia médica, o expert concluiu que a parte requerente 
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possui incapacidade total e definitiva para as atividades laborais (fls. 

59/61).

7. Em manifestação acerca do laudo, a parte demandante postulou pela 

concessão da aposentadoria por invalidez (fl. 63). O Instituto requerido foi 

devidamente intimado para manifestar-se acerca do laudo pericial, 

contudo, não apresentou manifestação (fl. 65).

8. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 69/71).

9. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

10. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

11. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

12. A pretensão da autora merece acolhimento.

 13. O caput dos artigos 42 e 59, ambos da Lei 8.213/91, ao tratar da 

aposentadoria por invalidez e do auxílio doença, determinam que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

E:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

 14. Conforme se pode verificar dos dispositivos legais mencionados 

acima, para a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por 

invalidez é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz 

temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

 15. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada à 

incapacidade total e definitiva, preenchendo assim o requisito para sua 

concessão, qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

16. Ademais, o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, 

consoante determina o artigo 25, inciso I, da Lei 8.213/91. Logo, os 

documentos juntados aos autos demonstram que o período de trabalho 

exercido pela parte autora foi satisfatória, cumprindo o primeiro requisito 

necessário ao deferimento do pedido.

17. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi 

conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada 

para a realização do exercício de seu labor, de forma total e definitiva, 

conforme fls. 59/61.

18. Apesar das testemunhas Valdemar Teodoro e Waldeni Angelo da Silva 

afirmarem que conhecem a requerente há muito tempo, elas ainda alegam 

que:

Depoimento judicial da testemunha Valdemar Teodoro: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 20(vinte). Que quando 

conheceu a autora, ela morava no Sitio, com o pai, no Município de Barra 

do Bugres-MT; Que hoje a autora continua morando no sítio com o pai. Que 

não se recorda do nome do Sítio. Que na Sitio a autora criava galinhas, 

plantava batata, quiabo, banana, mandioca para sua subsistência; Que 

hoje a autora não tem condições mais de trabalhar por problemas de 

saúde. Que não sabe dizer quando ela parou de trabalhou. Que quando a 

autora ficou doente ela ainda estava trabalhando no sítio. Que a autora 

nunca trabalhou na cidade. Que quando a autora trabalhava ela não tinha 

auxílio de maquinas nem de empregados.”(fl. 70).

Depoimento judicial da testemunha Waldeni Angelo da Silva: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 40 (quarenta) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, em um Sitio no 

Município de Barra do Bugres-MT. Que hoje a autora continua morando no 

Sítio. Que no Sitio a autora criava galinhas, plantava batata, quiabo, 

mandioca para sua subsistência e para vender o que dava; Que o trabalha 

era feito manualmente. Que hoje a autora continua trabalhando. Que não 

sabe dizer se a autora tem algum problema de saúde que a impeça de 

trabalhar. Que a autora nunca trabalhou na cidade.” (fl. 71).

 19. Sendo assim, possível se faz a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez.

20. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. PERMANENTE. ARTIGOS 42 E 15 

DA LEI nº 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA - O 

Novo CPC modificou o valor de alçada para causas que devem 

obrigatoriamente ser submetidas ao segundo grau de jurisdição, dizendo 

que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União 

em valores inferior a 1000 salários mínimos, esse preceito tem incidência 

imediata aos feitos em tramitação nesta Corte - O benefício de 

aposentadoria por invalidez está disciplinado nos arts. 42 a 47 da Lei nº 

8.213, de 24.07.1991. Para sua concessão deve haver o preenchimento 

dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da 

carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei 

nº.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade 

laborativa; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a 

Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de 

agravamento daquelas - No caso do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja 

apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais 

ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que 

garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 

8.213/1991 - Em realidade, o segurado não desfruta de saúde para 

realizar seu trabalho - Ademais, não merece prosperar a tese de doença 

preexistente pois, no presente caso, o segurado enquadra-se na hipótese 

exceptiva de incapacidade sobrevinda pela progressão ou agravamento 

da doença ou lesão (art. 42 da Lei 8.213/91)- Com relação aos índices de 

correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento 

proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 - Remessa 

oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-3 - 

ReeNec: 00245522420164039999 SP, Relator: Desembargador Federal 

David Dantas, Data de Julgamento: 09/04/2018, Oitava Turma, Data de 

Publicação: 23/04/2018)”. (grifei)

Ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE . Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, 

se o segurado for considerado totalmente incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta a subsistência, a 

aposentadoria será concedida, desde que o prazo de carência seja 

cumprido. (TJ-MG - REEX: 10377060072438001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 21/01/2014; 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 27/01/2014)”.

E:

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

DEFERIMENTO. – Restando constatado nos autos o preenchimento das 

exigências necessárias para obtenção da aposentadoria por invalidez, 

quais sejam, implementação do período de carência e invalidez total 

permanente do requerente, não há óbices para o seu deferimento. - 

Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-5 - AC: 289620 AL 

2002.05.00.010741-3; Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, 

Data de Julgamento: 05/08/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: 

21/09/2004)”.

21. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido implante o 

benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo 

oficial deste juízo, assim sendo, 29/01/2018, com multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem 

prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico 

pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

22. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, 

nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

23. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.

 24. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 
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recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

25. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Ediana das Graças Alves 

da Guia; 2. Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de 

início do benefício: 29/01/2018 (fl. 61); 4. Renda mensal inicial: Base de 

cálculo do rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença.

 26. Em relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 61/62, anoto 

que os profissionais não encontram-se cadastrados no sistema AJG - 

Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.

27. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133710 Nr: 788-80.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA INES DA SILVA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Ana Inês da Silva Lemes, qualificada nos autos, ajuizou a presente 

ação em face do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), alegando, em 

síntese, que sempre trabalhou no meio rural, e que sempre se dedicou aos 

afazeres rurícolas em regime de economia familiar, cultivando lavoura 

branca, bem como, preenche todos os requisitos legais para a concessão 

do benefício.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 15/25. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu e indeferida a antecipação da 

tutela pretendida (fl. 26).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

alegando, que não restou comprovado o início de prova material para 

comprovar a atividade rurícola da autora, pugnando pela improcedência da 

ação (fls. 28/33-v°).

4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos 

aludidos na exordial (fls. 39/44).

5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o (a) causídico (a) apresentou alegações finais 

remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada 

(fls. 50/52).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da autora.

 10. Apesar das testemunhas Sueli Santana Bispo Silva e Maria Luiza da 

Silva alegarem que:

Depoimento judicial da testemunha Sueli Santana Bispo Silva: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 22 (vinte e dois) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sitio São 

Sebastião, Município de Nova Olímpia- MT. Que desde que conhece a 

autora, este sempre trabalhou na roça, e o lar, cuidando de seus filhos; 

Que no Sítio a autora criava porco, plantava batata, mandioca, para sua 

subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a 

autora reside na cidade de Nova Olímpia – MT, bairro Ouro Verde, Rua 

Getúlio Vargas; Que no Sítio a autora nunca teve máquinas agrícolas ou 

empregados, apenas trabalho braçal; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade; Que a autora nunca recebu algum tipo de beneficio do Governo” 

(fls. 51).

Depoimento judicial da testemunha Maria Luiza da Silva: “Declara que 

conhece o Requerente há mais de 25 (vinte e sinco) anos. Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, na Fazenda, de propriedade 

do Família Sansão, município de Nova Olimpia-MT, e depois residiu no 

Assentamento Antônio Conselheiro no Município de Tangara da Serra -MT; 

Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na 

fazenda a autora criava galinhas, porco, plantava arroz, mandioca, milho, 

para sua subsistência, e vendia parte da produção para despesas do dia 

a dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora 

reside na cidade de Nova Olimpia-MT; Que na Fazendo a autora nunca 

teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade; Que a autora já recebeu o LOAS de beneficio do Governo por um 

tempo” (fls. 52).

11. Tais depoimentos, por si só, não são suficientes para comprovação da 

atividade rural. Senão vejamos o disposto na súmula 149 do STJ:

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.”

12. Nesta toada, verifico ainda que não há, no caso em tela, a 

comprovação do período de carência exigido, uma vez que o art. 106 da 

Lei 8.213/91 é claro ao estabelecer um rol de documentos aptos a 

comprovarem o exercício de atividade rural, todavia, inexistem nos autos 

tais meios de prova. Portanto, a autora não comprova a atividade rural 

exercida por meio de economia familiar.

13. Segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 14. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 15. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pelo requerente, muito menos o 

lapso temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste 

razão o requerido em afirmar que o requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal. Desse modo, a 

pretensão da autora não merece ser acolhida.

16. Devo consignar que o autor não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 
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referido benefício”.

17. Sendo assim, tendo em vista que a parte autora não comprovou o 

efetivo exercício da atividade rural, não trazendo aos autos início de prova 

material, torna-se impossível a concessão do benefício pleiteado. Nesse 

sentido, trago à baila o seguinte julgado:

 “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência início de prova material 

da condição de rurícola impõe a aplicação da Súmula 149/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1357551 MS 

2012/0259586-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de 

Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

20/11/2013)”

18. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Ana Inês da Silva Lemes em desfavor do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

 19. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

20. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88347 Nr: 4105-62.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILDA MARIA PEREIRA CALIXTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMPREV - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL 

DOS SERV. DE N. OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JÚNIOR - OAB:67287, KARINA OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - 

OAB:MT/8567-B

 Vistos...

1. Benilda Maria Pereira Calixto, qualificada nos autos, ajuizou a presente 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E TUTELA ANTECIPADA em face do 

Simprev- Fundo Municipal De Previdencia Social Dos Servidores De Nova 

Olímpia, alegando, em síntese, ser segurada da SIMPREV, sendo que é 

portadora de enfermidade incapacitante, o que compromete sua 

capacidade para exercer as funções habituais, tendo, assim, procurado o 

requerido, a fim de requerer o benefício previdenciário, contudo, obteve a 

concessão do benefício pelo período de 03 (três) meses.

2. Alega a autora que está incapacitada para o trabalho, requerendo, 

portanto, que seu benefício de auxílio doença seja mantido após alta 

programada e posterior a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez.

3. Em despacho inaugural, fora deferida a tutela antecipada, bem como 

determinada a citação da parte ré (fls. 39/40v°).

4. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

requerendo, em síntese, a improcedência dos pedidos (fls. 46/58).

5. A parte autora impugnou a contestação, requerendo, a procedência dos 

pedidos aludidos na exordial (fls. 102/103).

6. Realizada a perícia médica, o expert concluiu que a requerente está 

com incapacidade total e definitiva para as atividades laborais 

(fls.259/262).

7. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

8. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO 

DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C 

TUTELA ANTECIPADA, proposta por Benilda Maria Pereira Calixto em face 

do Simprev-Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Nova 

Olímpia, objetivando a implantação do benefício previdenciário, pelos fatos 

e fundamentos jurídicos expostos na peça inaugural.

 9. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

10. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

11. A pretensão da autora merece ser acolhida.

12. Os artigos 12 e 15 da Lei Municipal N° 852/2009, com redação alterada 

pela Lei Municipal N° 914/2011, ao tratar do auxílio doença, determina que:

“Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do SIMPREV serão 

aposentados:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo 

de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 

profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no 

art. 13:

(...)”

E:

“Art. 15 - O auxilio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado 

para exercício da função em gozo de licença para tratamento de saúde, 

por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e corresponderá a ultima 

remuneração de contribuição do segurado.”

13. Conforme se pode verificar dos dispositivos legais mencionados 

acima, para a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por 

invalidez é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz 

temporariamente, por mais de 15 (quinze) dias consecutivo, ou 

permanente para o trabalho.

14. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrado à 

incapacidade total definitiva, preenchendo assim o requisito para sua 

concessão, qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

15. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi 

conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada 

para a realização do exercício de seu labor, de forma total e definitiva, 

sendo que a doença tem caráter irreversível, evolutiva e grave, 

necessitando do auxílio de terceiros e é incapaz para a vida civil 

independente, conforme fls. 259/262.

 16. Logo, restando comprovado o requisito da incapacidade para o 

exercício do seu labor, imperioso se faz o deferimento do pedido.

 17. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. PERMANENTE. ARTIGOS 42 E 15 

DA LEI nº 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA - O 

Novo CPC modificou o valor de alçada para causas que devem 

obrigatoriamente ser submetidas ao segundo grau de jurisdição, dizendo 

que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União 

em valores inferior a 1000 salários mínimos, esse preceito tem incidência 

imediata aos feitos em tramitação nesta Corte - O benefício de 

aposentadoria por invalidez está disciplinado nos arts. 42 a 47 da Lei nº 

8.213, de 24.07.1991. Para sua concessão deve haver o preenchimento 

dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da 

carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei 

nº.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade 

laborativa; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a 

Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de 

agravamento daquelas - No caso do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja 

apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais 

ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que 

garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 

8.213/1991 - Em realidade, o segurado não desfruta de saúde para 

realizar seu trabalho - Ademais, não merece prosperar a tese de doença 

preexistente pois, no presente caso, o segurado enquadra-se na hipótese 

exceptiva de incapacidade sobrevinda pela progressão ou agravamento 

da doença ou lesão (art. 42 da Lei 8.213/91)- Com relação aos índices de 

correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento 

proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no 

Recurso Extraordinário nº 870.947 - Remessa oficial não conhecida. 

Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-3 - ReeNec: 

00245522420164039999 SP, Relator: Desembargador Federal David 

Dantas, Data de Julgamento: 09/04/2018, Oitava Turma, Data de 

Publicação: 23/04/2018)”. (grifei)

E:

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. 
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DEFERIMENTO. – Restando constatado nos autos o preenchimento das 

exigências necessárias para obtenção da aposentadoria por invalidez, 

quais sejam, implementação do período de carência e invalidez total 

permanente do requerente, não há óbices para o seu deferimento. - 

Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-5 - AC: 289620 AL 

2002.05.00.010741-3; Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, 

Data de Julgamento: 05/08/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: 

21/09/2004)”.

18. Ainda nesse sentindo, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. Servidora 

pública municipal. Presidente Prudente. Pedido de concessão de 

aposentadoria por invalidez. Procedência. Tutela concedida na sentença 

para restabelecer o auxílio doença. Inconformismo do réu. Laudo pericial 

que atesta a incapacidade total e permanente da autora para o exercício 

de suas atividades habituais. Direito assegurado no art. 40, § 1º, inc. I da 

Constituição Federal e art. 20, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 

106/01. Correção monetária e juros de mora. Incidência das Leis 9.494/97, 

11.960/2009 e 12.703/2012, conforme orientação do STF sobre a matéria. 

Sentença mantida. Recursos não providos, com observação.(TJ-SP - APL: 

40031463920138260482 SP 4003146-39.2013.8.26.0482, Relator: Djalma 

Lofrano Filho, Data de Julgamento: 14/10/2015, 13ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 21/10/2015)

19. Isto posto, e com fulcro no artigo 12 da Lei Municipal N° 852/2009, com 

redação alterada pela Lei Municipal N° 914/2011, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, ante a comprovação dos requisitos para sua concessão e 

converto o benefício do Auxílio Doença em APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, devido a partir da data do laudo oficial deste juízo, assim 

sendo, 29/01/2018, com multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para a 

hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das 

demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, motivo 

pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.

20. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Benilda Maria Pereira 

Calixto; 2. Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de 

início do benefício: 29/01/2018 (fl. 262); 4. Renda mensal inicial: Base de 

cálculo do rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença.

 21. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, 

nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

22. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte demandada no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

23. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça para o reexame necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120669 Nr: 1226-43.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA DOMINGAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Dejanira Domingas de Oliveira, qualificada nos autos, ajuizou a presente 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO DOENÇA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS), alegando, em síntese, ser segurada da previdência social, sendo 

que é portadora de problemas de visão – CID 10: H 54.1, sendo que possui 

cegueira em um olho e no outro visão subnormal, o que compromete a sua 

capacidade para exercer as funções habituais, tendo, assim, procurado o 

INSS, a fim de requerer benefício previdenciário, contudo, teve seu pedido 

negado em face da inexistência de incapacida de laborativa.

2. Alega a parte autora que está impossibilitada para o trabalho, 

requerendo, portanto, o pagamento do benefício de auxílio doença ou, 

subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.

3. Com a inicial de fls. 05/16, colacionou documentos de fls. 17/34. Em 

despacho inaugural fora indeferida a antecipação de tutela pleiteada e 

determinada a citação da parte requerida (fls. 35/35-v°).

4. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

requerendo, em síntese, a improcedência dos pedidos formulados na 

exordial (fls. 36/45).

5. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos 

aludidos na exordial (fls. 53/56).

6. Realizada perícia médica, o expert concluiu que a parte requerente 

possui incapacidade total e definitiva para as atividades laborais (fls. 

69/72).

7. Em manifestação acerca do laudo, a parte demandante postulou pela 

concessão da aposentadoria por invalidez (fl. 78). O Instituto requerido foi 

devidamente intimado para manifestar-se acerca do laudo pericial, 

contudo, não apresentou manifestação (fl. 80).

8. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

9. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

10. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

11. A pretensão da autora merece acolhimento.

 12. O caput dos artigos 42 e 59, ambos da Lei 8.213/91, ao tratar da 

aposentadoria por invalidez e do auxílio doença, determinam que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

E:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

 13. Conforme se pode verificar dos dispositivos legais mencionados 

acima, para a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por 

invalidez é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz 

temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

 14. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada à 

incapacidade total e definitiva, preenchendo assim o requisito para sua 

concessão, qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

15. Ademais, o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, 

consoante determina o artigo 25, inciso I, da Lei 8.213/91. Logo, os 

documentos juntados aos autos demonstram que o período de trabalho 

exercido pela parte autora foi satisfatória, cumprindo o primeiro requisito 

necessário ao deferimento do pedido.

16. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi 

conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada 

para a realização do exercício de seu labor, de forma total e definitiva, 

conforme fls. 69/72.

17. Sendo assim, possível se faz a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez.

18. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. PERMANENTE. ARTIGOS 42 E 15 

DA LEI nº 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA - O 

Novo CPC modificou o valor de alçada para causas que devem 

obrigatoriamente ser submetidas ao segundo grau de jurisdição, dizendo 

que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União 

em valores inferior a 1000 salários mínimos, esse preceito tem incidência 

imediata aos feitos em tramitação nesta Corte - O benefício de 

aposentadoria por invalidez está disciplinado nos arts. 42 a 47 da Lei nº 

8.213, de 24.07.1991. Para sua concessão deve haver o preenchimento 

dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da 

carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei 
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nº.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade 

laborativa; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a 

Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de 

agravamento daquelas - No caso do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja 

apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais 

ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que 

garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 

8.213/1991 - Em realidade, o segurado não desfruta de saúde para 

realizar seu trabalho - Ademais, não merece prosperar a tese de doença 

preexistente pois, no presente caso, o segurado enquadra-se na hipótese 

exceptiva de incapacidade sobrevinda pela progressão ou agravamento 

da doença ou lesão (art. 42 da Lei 8.213/91)- Com relação aos índices de 

correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento 

proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 - Remessa 

oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-3 - 

ReeNec: 00245522420164039999 SP, Relator: Desembargador Federal 

David Dantas, Data de Julgamento: 09/04/2018, Oitava Turma, Data de 

Publicação: 23/04/2018)”. (grifei)

Ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE . Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, 

se o segurado for considerado totalmente incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta a subsistência, a 

aposentadoria será concedida, desde que o prazo de carência seja 

cumprido. (TJ-MG - REEX: 10377060072438001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 21/01/2014; 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 27/01/2014)”.

E:

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

DEFERIMENTO. – Restando constatado nos autos o preenchimento das 

exigências necessárias para obtenção da aposentadoria por invalidez, 

quais sejam, implementação do período de carência e invalidez total 

permanente do requerente, não há óbices para o seu deferimento. - 

Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-5 - AC: 289620 AL 

2002.05.00.010741-3; Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, 

Data de Julgamento: 05/08/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: 

21/09/2004)”.

19. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido implante o 

benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo 

oficial deste juízo, assim sendo, 30/01/2018, com multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem 

prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico 

pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

20. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, 

nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

21. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.

 22. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

23. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Dejanira Domingas de 

Oliveira; 2. Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de 

início do benefício: 30/01/2018 (fl. 72); 4. Renda mensal inicial: Base de 

cálculo do rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença.

 24. Em relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 61/62, anoto 

que os profissionais não encontram-se cadastrados no sistema AJG - 

Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.

25. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131837 Nr: 7586-91.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS- CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Domingos Vieira da Silva, devidamente qualificado nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário – aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/43. Em despacho 

inaugural, fora indeferida a antecipação de tutela e determinada a citação 

da parte requerida (fl. 44).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação (fls. 49/51).

4. Às fls. 54/58, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 60 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 63/65).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 79 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 
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material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, Dori 

Edson da Silva Taques e Valdemar de Oliveira, nas quais se extrai o 

efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à 

data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, 

alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Dori Edson da Silva Taques: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que 

quando conheceu o autor plantava roça na Comunidade do Queimado. 

Que depois disso o autor foi para o assentamento Antônio Conselheiro. 

Que o autor já mora nesse assentamento há uns vinte anos. Que no 

assentamento o autor cria galinhas, porco, plantava arroz, milho, feijão, 

para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear as 

despesas do dia a dia. Que o autor trabalha sem o auxílio de maquinário ou 

empregado. Que o autor continua nesse assentamento trabalhando. Que o 

autor nunca trabalhou na cidade. Que não sabe dizer se o autor recebeu 

algum benefício do governo”. (fl. 64).

Depoimento judicial da testemunha Valdemar de Oliveira: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que quando 

conheceu o autor trabalhando com roça. Que o autor já trabalhou, na Sitio 

São Domingos, no Antônio Conselheiro, município de Barra do Bugres-MT. 

Que nesses locais o autor criava galinhas, porco, plantava arroz, 

mandioca, feijão, para sua subsistência; Que o trabalho na roça do autor 

era todo manual. Que o autor atualmente mora na região Tapira, no 

assentamento Antônio Conselheiro. Que o autor continua trabalhando. Que 

não se recorda se o autor já recebeu algum benefício do governo. Que o 

autor nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a), a 

testemunha assim respondeu: “Que o autor está no assentamento há uns 

trinta anos” (fl. 65).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Domingos 

Vieira da Silva; 1.a. CPF n. 532.006.161-72; 1.b. Nome da mãe: Paulina 

Vieira da Silva; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. 

Data inicial do Benefício: 07.12.2017 (data da citação - fl. 44); 4. Renda 

mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Avenida 

Airton Senna da Silva, n 1255, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110771 Nr: 2203-69.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO VENANCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor para que se manifeste em face 

aos valores apresentados pelo executado em impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134199 Nr: 1056-37.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI DE OLIVEIRA SILVA, MEDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da sentença retro, intime o autor na pessoa de seu advogado 

para que informe os dados bancários da requerida, no prazo de 10 (dez) 

dias, com as informações expeça-se ofício para desconto em folha de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86029 Nr: 1831-28.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O, MÁRCIO HENRRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do impulsionamento de p. 184, onde consta " intimar o patrono da 

parte Autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se quanto ao teor do 

petitório de fls. 182/183" lê-se intimar o patrono da parte requerida, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao teor do petitório de 

fls. 182/183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22126 Nr: 2180-12.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ORDA ARAGAO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

que regularize o CPF de MARIA ORDA ARAGÃO SANTOS, no prazo de 15 

(quinze) dias, com a regularização expeça-se RPV/PREC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140011 Nr: 4567-43.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA CARNEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOW HELMETS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Bianca Carneiro de 

Lima em face de Gow Helmets Industria e Comercio LTDA, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

2. Alega a requerente que, ao passar por um buraco perdeu a direção de 

sua motocicleta Honda Biz, a qual acabou caindo e, consequentemente 

sofrendo uma fratura na mandíbula, motivo pelo qual fora submetida a uma 

cirurgia.

3. Aduz ainda que, estava utilizando o capacete fabricado pela requerida, 

que tem como funções absorver e dissipar a energia gerada no momento 

do impacto, evitando assim, traumatismo craniano e ferimentos no rosto, 

diante da fragilidade do produto que deveria evitar traumas, motivo este 

ajuizou a presente ação, a fim de responsabilizar a requerida pelos danos 

sofridos pela parte Autora.

4. Com a inicial, colacionou os documentos de fls. 05/28.

5. Tentada a conciliação entre as partes, esta restou inexitosa, consoante 

se depreende às fls. 37.

6. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

aduzindo, em síntese, culpa exclusiva da requerente, eis que os danos 

sofridos pela autora sobrevieram de sua imprudência e negligência, bem 

como do excesso de velocidade da autora, pugnando, ainda pela 

improcedência do pedido inicial às fls. 41/53.

7. Às fls. 63/72 parte autora impugnou a contestação, pugnando, pela total 

procedência dos pedidos aludidos na exordial.

 8. Juntou documentos de fls. 73/78.

9. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

10. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Bianca Carneiro de 

Lima em face de Gow Helmets Industria e Comercio LTDA, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

11. De proêmio, insta salientar que as Partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, assim como inexistem nulidades, 

irregularidades ou questões pendentes de solução.

12. Dispõe o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que:

 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Ainda:

“O juiz é o destinatário da prova, submetendo-se a seu prudente arbítrio a 

ponderação da necessidade da dilação instrutória, sem risco de lesar 

direito da parte, se o feito contém elementos suficientes para embasar sua 

convicção”. (TJSC – Apelação cível nº 97.003339-7, da Capital, Rel. Des. 

Francisco Borges).

13. Em que pese o feito estar sendo julgado de maneira antecipada, no 

caso em tela, não representa cerceamento de defesa ou violação ao 

princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para 

que a decisão seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho retardado.

 14. Humberto Theodoro Júnior ensina que essa regra “harmoniza-se com 

a preocupação de celeridade que deve presidir à prestação jurisdicional, e 

que encontra regra pertinente ao art. 125, nº II, que manda o Juiz “velar 

pela rápida solução do litígio”, e no art. 130 que recomenda indeferir “as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias” (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 47ª. Ed., Ed. Forense, 2007, p. 463).

 15. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

litteris:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3° Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89)

 16. Superada esta fase, debruço-me no mérito da causa.

17. No que tange a preliminar de culpa concorrente fomentada pela 

requerida na contestação de fls. 41/53, afasta-se a preliminar, uma vez 

que, o Município não fora arrolado ao polo passivo da presente demanda.

18. No entanto, descreve a parte autora que o produto adquirido possui 

duas funções principais, sendo o de absorver e dissipar a energia gerada 

no momento do impacto, a fim de evitar traumatismo craniano e ferimentos 

faciais.

 19. Na petição inicial, a autora traz somente imagens do dano suportado, 

contudo, não aportou aos autos documentos que corroborem com suas 

alegações, bem como não elencou documentos que comprovem as 

funções alhures do referido produto.

20. Ademais, a parte requerente não logrou êxito em provar os fatos 

constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, conforme o artigo 373, 

I, do Novo Código de Processo Civil.

21. Registre-se, por oportuno, que a pretensão indenizatória pressupõe, 

necessariamente, ação ou omissão ilícita, em regra, culposa. Além disso, 

mister comprovar-se a ocorrência de um dano efetivo e o nexo causal 

entre esse dano e a conduta do agente. Ausente um dos pressupostos, 

não há que se falar em obrigação de indenizar.

 22. Nesse sentido, nexo causal é a indispensável relação de causa e 

efeito para que o dano possa ser juridicamente relevante. Como destaca 

Sérgio CAVALIERI FILHO: “(...) o nexo causal é um elemento referencial 

entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir 

quem foi o causador do dano”.

23. Em que pese os argumentos trazidos na exordial pela parte autora, 

consistente nos danos materiais e morais suportados em decorrência do 

acidente e da fragilidade do produto fabricado pela parte requerida, 

anote-se que não há nos autos documentos que comprovem suas 

alegações. A uma, porque não se desincumbiu a parte autora em aportar 

às especificidades/funções do produto garantindo a segurança nos 

termos elencados nos fatos. A duas, porque deixou de comprovar que 

fazia uso no momento do dano, das regras de trânsito, quais sejam, 

afivelamento do capacete, viseira fechada e velocidade permitida da 

motocicleta.

24. Sobre a temática, trago a baila o entendimento jurisprudencial. 

Transcrevo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E 

ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AUSÊNCIA DE PROVAS A 

ENSEJAR A INDENIZAÇÃO. 1. O tema devolvido pelas razões recursais 

refere-se à ocorrência ou não de danos materiais, morais e estéticos, 

causados pelos requeridos a recorrente. Conforme os autos, verifico que 

a apelante não logrou provar o fato constitutivo do seu direito, conforme 

dispositivo do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos nenhum 

documento que demonstrasse e comprovasse que a culpa era dos 

apelados. 2. Percebe-se ainda, que o condutor da motocicleta parou no 

meio da pista, para dar passagem a outro veículo que trafegava na 

preferencial, havendo a colisão, após a retomada da travessia. 3. Assim, 

não tem como auferir a culpa dos recorridos, tendo em vista que a autora 

não logrou provar a veracidade do fato constitutivo de seu direito, 

limitando-se apenas a alegar, deixando de produzir as provas necessárias 

a sua pretensão. Desse modo, não há falar em indenização. 4. Recurso 

conhecido e improvido, sentença mantida, à unanimidade.(TJ-PI - AC: 

00001188020138180086 PI, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data 

de Julgamento: 15/08/2017, 2ª Câmara Especializada Cível).

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO, ASSIM COMO DA 

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, 

MATERIAL OU LUCROS CESSANTES. Hipótese em que deixou o autor de 

atender ao ônus da prova que se lhe impunha (art. 333, I, do CPC), na 

medida em que não demonstrou que a lesão em seu queixo, quando do 

acidente de trânsito em que seu envolveu, decorreu de vício verificado no 

capacete. Ausência de prova, ainda, de aquisição do aludido capacete, na 

medida em que não foi carreada aos autos a correspondente nota fiscal. 

Advertência, no manual de instruções, de que a pala ou...(TJ-RS - 

Recurso Cível: 71002914612 RS, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Data 

de Julgamento: 29/09/2011, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2011).

25. Feitas tais considerações, registre-se que, não merece guarida a 

pretensão da parte autora, visto não ter restado comprovado o nexo de 

causalidade entre o dano suportado e a conduta da parte ré, razão pela 

qual não há que se falar em indenização.

26. Isto posto, e o que mais consta dos autos, RESOLVO O MÉRITO, com 
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fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora.

 27. Transitado em Julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145601 Nr: 8162-50.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDSM, HMDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCA, CRAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Havendo prova pré-constituída da paternidade (fl. 24), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do valor real percebido pelo requerido, em 30% (trinta por 

cento) da remuneração, devido a partir da citação, a ser depositado na 

conta bancária da Requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês, não 

podendo ser inferior ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, equivalente R$ 286,20, (duzentos e oitenta e seis reais e 

vinte centavos). Desta feita, intime-se a parte autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, traga aos autos o número da conta a ser depositado o 

valor deferido.

4. Em mantendo vínculo empregatício, oficie-se a empresa empregadora 

para que seja realizado o desconto da prestação alimentícia em folha de 

pagamento do requerido, no importe de 30% (trinta por cento) da 

remuneração recebida mensalmente.

 5. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

6. Após, cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no endereço 

indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora para 

diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não sendo possível, 

estando o postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, 

comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e 

outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital citatório com 

prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado contestação ou peça 

de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não 

sendo ela autora, ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o Núcleo de 

Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso.

7. Intime-se, a parte Reclamante, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da 

Lei n°. 5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.

8. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

9. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

10. Notifique-se o Ministério Público, para que, querendo, compareça a 

audiência.

11. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5083 Nr: 1352-26.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BOTEGA - OAB:6012/MT, 

RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882, RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos;

1. Considerando o teor de manifestação de fls. 198/200, defiro a penhora 

no rosto dos autos, no Processo nº 36-41.2000.811.0008 – Cód. 5419, em 

trâmite na Primeira Vara Cível da presente Comarca, devendo constar do 

ofício expedido que, em havendo valores remanescentes naqueles autos, 

se proceda a vinculação do numerário ao presente feito, Processo nº 

1352-26.1999.811.0008 – Cód. 5083, em trâmite nesta Segunda Vara Cível 

desta Comarca. (Art. 860 do CPC).

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 22890 Nr: 2908-53.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MARINHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Levando-se em consideração que os valores depositados, se encontram 

vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a 

conta informada nos autos.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Após, nada mais sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101363 Nr: 2472-45.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES MARIA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GODA - 

OAB:7188/MT

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44979 Nr: 1200-89.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Levando-se em consideração que os valores depositados, se encontram 

vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a 

conta informada nos autos (fls. 139).

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Após, nada mais sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87674 Nr: 3455-15.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINA JORGINA MACIEL DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52941 Nr: 3694-87.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON VALERIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:19536/O, Cecília da Silva Zeraik - 

OAB:104.199/RJ, FELIPPE ZERAIK - OAB:RJ/30.397, FERNANDA 

CRISTINA BOLIS - OAB:19536, MILENA PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A, 

RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449-SP, THIAGO VIEIRA LEITE 

DE CASTRO - OAB:OAB/RJ 181.955

 Vistos;

1. Trata-se de Embargos de Declaração c.c Efeitos Infringentes opostos 

pelo primeiro requerido, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de 

fls. 246/247-vº.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Tendo em vista a interposição de recurso às fls. 255/259, recebo o 

recurso de apelação no seu regular efeito (artigo 1012 do NCPC), devendo 

o recorrido ser intimado para apresentação de contrarrazões no prazo 

legal.

7. Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

8. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82726 Nr: 4453-17.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINHO FREDERICO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 

OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765, DALILA ANDRADE 

ABRANTES DE SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROCURADOR, ANDREZZA ALVES MEDEIROS - 

OAB:MAT.1662135

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143518 Nr: 6998-50.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIDES DE ABREU BENITEZ, JAIRO DE 

ABREU BENITEZ, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE B. DO 

BUGRES - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta 

por Maíra Moura Soares Neves, em face de Marineides de Abreu Benites, 

Jairo de Abreu Benites e Departamento de Água e Esgoto de Barra do 

Bugres - DAE (qualificados nos autos).

2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 24/24-v° fora 

determinado à parte autora emendar a inicial para, ajustar o valor da 

causa, bem como o recolhimento das custas e taxas judiciárias a ela 

correspondentes, sob pena de extinção do feito.

3. Devidamente intimada, a requerente não se manifestou, conforme 

certidão de fls. 27.

 4. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. De proêmio, pelo que se colhe dos autos, a parte demandante não se 

manifestou aos autos, para providenciar o recolhimento das custas e 

taxas judiciárias, deixando de cumprir o determinado às fls. 24/24-v°. 

Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o 

que se amolda perfeitamente ao presente caso.

6. Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é 

clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do 

mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do 
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Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por 

indeferimento da petição inicial.

7. Feitas tais considerações, e, considerando que a parte autora não 

cumpriu a diligência determinada, mesmo após ser intimada, evidencia-se 

que a extinção do processo nos termos dos artigos 321, parágrafo único 

c/c 485, I, do Estatuto Processual Civil vigente, é medida a ser imposta.

8. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil.

 9. Sem custas, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade de justiça.

10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134216 Nr: 1067-66.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Expedito Lourenço de Souza, devidamente qualificado nos autos, 

propôs “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA”, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Autarquia 

Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário – 

Aposentadoria Por Idade Híbrida, uma vez que desenvolveu atividades 

variadas na zona rural, assim como desenvolveu atividades como 

trabalhador urbano e, conta com a idade superior a 60 (sessenta) anos, 

motivos pelos quais argumenta fazer jus ao referido benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 19/37. Em despacho 

inaugural foi indeferida a antecipação da tutela pleiteada e ordenada a 

citação da parte requerida (fls. 38).

3. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação 

alegando, em suma, a não comprovação dos requisitos legais necessários 

à concessão do benefício, pugnando, desse modo, pela improcedência da 

ação (fls. 43-v°/47-v°).

4. A parte autora impugnou a contestação, pugnando pela procedência da 

ação, nos termos do pedido inicial (fls. 49/55).

 5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 62/64).

6. Vieram-me aos autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Pretende a parte autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial rural e 

urbano, ao que se opõe o INSS.

10. Com o advento da Lei 11.718/08, o sistema previdenciário brasileiro 

passou a contar com uma nova modalidade de aposentadoria por idade: a 

aposentadoria por idade híbrida. Nessa nova modalidade de 

aposentadoria, é permitido ao segurado mesclar o período urbano ao 

período rural para implementar a carência mínima necessária e obter o 

benefício etário. Sem dúvida, um grande avanço em busca da 

universalidade da cobertura e do atendimento.

11. A idade mínima a ser considerada é de 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e de 60 (sessenta) anos, se mulher, ou seja, 

equiparando-se ao trabalhador urbano no requisito etário.

12. Nesta senda, tendo o segurado deixado de exercer atividade rural e 

não implementado o requisito da idade, perderia a qualidade de segurado 

rural e não poderia mais requerer o benefício eminentemente rural. No 

entanto, a referida Lei ressalta que, o segurado pode utilizar-se de tempo 

urbano para completar a carência da aposentadoria por idade rural.

13. No caso em tela, verifico que a situação da parte autora não se amolda 

àquela prevista no §3º do art. 48 da Lei 8.213/91 (incluído pela Lei nº 

11.718/2008), em que os trabalhadores rurais poderão somar tempo rural 

e urbano para cumprimento de carência, uma vez que não houve um início 

de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

14. Nesse ponto, destaco que para o correto enquadramento na 

aposentadoria por idade híbrida, como a própria literalidade do nome 

indica, deve estar comprovado o efetivo exercício do labor rural e urbano, 

para que possam ser complementados entre si, o que não restou 

demonstrado no caso em tela, posto que, em análise aos documentos 

aportados, a parte autora não logrou êxito em provar a atividade rurícola, 

bem como o labor urbano, descaracterizando, portanto, a qualidade de 

segurado especial.

15. Sobre a matéria, os seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE PREVISTA 

NOS §§ 3º E 4º DA LEI N.º 8.213/91. PERÍODO DE TRABALHO RURAL 

ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI DE BENEFÍCIOS. REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS. I. Embora o período trabalhado como rurícola, sem o 

recolhimento de contribuições, anterior a julho de 1991, não possa ser 

computado para efeito de carência de aposentadoria por tempo de 

serviço, a teor do disposto no §2º do art. 55 da Lei 8.213/91, referido 

período de atividade rural pode ser considerado para fins de concessão 

do beneficio de aposentadoria por idade, conforme determinam os artigos 

39, I e 143 da Lei n.º 8.213/91. II. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 

20.06.2008, a qual acrescentou os §§3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 

8.213/91, o ordenamento jurídico passou a admitir expressamente a soma 

do tempo de exercício de labor rural ao período de trabalho urbano, para 

fins de concessão do benefício da aposentadoria por idade aos 60 

(sessenta) anos, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, 

sendo este o caso dos autos. III. A parte autora faz jus à percepção do 

benefício de aposentadoria por idade, na forma prevista nos §§ 3 e 4º do 

art. 48 da Lei n.º 8.213/91. IV. Agravo a que se nega provimento.

(AC 00346071520084039999, DESEMBARGADOR FEDERAL WALTER DO 

AMARAL, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/03/2011 

PÁGINA: 454 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (original em destaque)

Ainda:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR. ATIVIDADE URBANA. PERÍODOS RECONHECIDOS NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL E PROVA ORAL 

SUFICIENTES PARA CORROBORAR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. 

IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO 

PERÍODO ENTRE A APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E A 

EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A 

autora ajuizou a presente ação objetivando a concessão de aposentadoria 

por idade a trabalhador urbano, conforme Art. 48, "caput", da Lei 8.213/91 

citado na exordial, na qual também se relata que determinados períodos, 

os quais somam 81 contr ibuições,  foram reconhecidos 

administrativamente como de efetiva atividade urbana. Entretanto, 

extrai-se da causa de pedir que a autora, na verdade, visa à 

aposentadoria por idade a trabalhador rural, computando-se tempo de 

contribuição em atividade urbana, tendo em vista que, quando do 

implemento do requisito etário para a aposentadoria de natureza rural, não 

mais exercia essa atividade. 2. Tal situação foi objeto de julgamento do 

Incidente de Uniformização 7476 pela 3ª Seção do E. STJ, cujo voto 

vencedor acolheu a tese segundo a qual caso "os trabalhadores rurais 

não atendam à carência na forma especificada pelo art. 143, mas 

satisfaçam essa condição mediante o cômputo de períodos de 

contribuição em outras categorias, farão jus ao benefício ao completarem 

65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher, conforme preceitua o 

§ 3º do art. 48 da Lei de Benefícios, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008.". 

3. Considerando-se que a autora exerceu atividade rural sob regime de 

economia familiar durante 108 meses, e atividade urbana, nos períodos 

reconhecidos na esfera administrativa, mediante recolhimento de 81 

contribuições, é admissível a contagem do período rural, desde que 

implementado o requisito etário de 60 anos, e observada a tabela de 

transição do Art. 142 da Lei 8.213/91, que, para o ano de 2003, impõe a 

demonstração de 132 meses de atividade ou contribuição, o que restou 
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cumprido pela autora. [...](APELREEX 00354241120104039999, 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, TRF3 - DÉCIMA 

TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/04/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) 

(original em destaque)

16. Quanto ao tempo de serviço rural, deve ser demonstrado mediante a 

apresentação de início de prova material contemporânea ao período a ser 

comprovado, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo 

esta admitida, em princípio, exclusivamente, a teor do art. 55, § 3º, da Lei 

nº. 8.213/91, e Súmula 149 do STJ. Cabe salientar que embora o art. 106 

da Lei de Benefícios relacione os documentos aptos a essa comprovação, 

tal rol não é exaustivo.

17. Apesar da testemunha Severino Pereira Duarte e Lourenço Ferreira da 

Costa que conhece o requerente há muitos anos, alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Severino Pereira Duarte: “Declara que 

conhece o Requerente aproximadamente 40 (quarenta) anos. Que o autor 

trabalha na roça. Que o autor trabalhava no Sítio, nas proximidades do 

Acorizal. Que nesse sitio o autor plantava arroz, milho, feijão, para sua 

subsistência e quando sobrava também vendia; Que o autor mora 

atualmente no Sítio. Que o trabalho do autor é todo manual, que também 

não tinha maquinários e nem empregados. Que não sabe dizer se o autor 

trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a), a testemunha 

assim respondeu: “ que o autor reside nesse sítio nas proximidades do 

Acorizal desde o ano de 2005. Antes de morar no sítio ele trabalhou como 

empregado” (fl. 63).

Depoimento judicial da testemunha Lourenço Ferreira da Costa: “Declara 

que conhece o Requerente desde ano de 1974 (mil novecentos e setenta 

e quatro). Que quando o conheceu ele tinha um sítio mas que depois ficou 

sem o sitio, e passou a trabalhar como empregado. Que o autor trabalhava 

no Sítio, nas proximidades do Acorizal. Que nesse sitio o autor plantava 

arroz, milho, feijão, para sua subsistência e quando sobrava também 

vendia; Que o autor mora atualmente no Sítio que já se fazem uns 12 

(doze) anos. Que o trabalho do autor é todo manual, que também não tinha 

maquinários e nem empregados. Que não sabe dizer se o autor trabalhou 

na cidade” fl.64).

18. Assim, não havendo comprovação de que a parte autora exerceu 

atividade de labor urbano, lhe faltam requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado, ou seja, o efetivo exercício da atividade rurícola e 

urbana. Outrossim, analisando os documentos juntados pela autora na 

inicial, concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade urbana exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade híbrida, assistindo razão a parte 

requerida em afirmar que a parte demandante não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade urbana durante o período legal.

 19. De igual modo, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, pois em análise ao conjunto probatório produzido pelas 

partes, bem como confrontando os dados acostados, é de fácil 

verificação que as alegações da parte requerente não merecem respaldo.

 20. Na forma do art. 142 da Lei 8213/1991, o período de carência exigido 

no caso versando é de 180 contribuições mensais, o que não restou 

demonstrado nos autos.

21. Destarte, considerando que a parte autora não demonstrou início de 

prova material suficiente à comprovação da atividade urbana, bem como 

não evidenciou o período de carência exigido pela lei, a improcedência do 

pedido é à medida que cabe.

22. Veja, a propósito, a seguinte decisão:

 APOSENTADORIA RURAL E URBANA. Da mesma forma que em relação 

ao urbano, a tabela progressiva de carência do art. 142 da Lei n. 8.213/91 

somente se aplica ao rural que comprove o exercício de trabalho antes de 

24.07.91. Pode comprovar exercício anterior de trabalho rural ou mesmo 

de trabalho urbano, dada à admissibilidade de descontinuidade do trabalho 

rural mediante intercalação de atividade rural com atividade urbana. 

(PEDILEF nº 2007.83.03.501020-0/PE, Rel. Juiz Fed. Cláudio Roberto 

Canata, DJ 23.3.2010) (Destaquei)

23. Assim, não conseguindo a parte requerente provar a qualidade de 

segurado especial, deve ter o seu pedido indeferido.

24. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Expedito Lourenço de Souza em desfavor do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

25. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

26. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145355 Nr: 8040-37.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON THIAGO DO VALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE DA CRUZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO FANAIA CASTRILLON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

4. Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no 

Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu 

não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais - art. 7, da Lei n°. 

5.478/68.

5. Intime-se, a parte Reclamante, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da 

Lei n°. 5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.

6. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

7. Quanto ao pedido de liminar formulado, é importante relembrarmos que, 

para a concessão desta, faz-se necessário a presença dos requisitos do 

fumus boni iuris e do periculum in mora, bem como a existência de prova 

inequívoca e a verossimilhança da alegação.

 8. Ademais, tendo em vista que a parte autora não demonstrou nos autos 

alteração em sua condição financeira, nem das requeridas, bem como, 

observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do 

alimentante, consoante disposto no §1º do artigo 1.694 do código civil, 

consigno que não se deve reduzir liminarmente a verba alimentícia fixada 

em sentença. Outrossim, anoto que a tutela reivindicada tem caráter 

satisfativo, sendo que no presente caso não está plenamente 

demonstrada a verossimilhança da alegação, exigindo-se, desse modo, o 

contraditório prévio para sua aferição. Assim, por estarem ausentes os 

requisitos necessários para a concessão da liminar inaudita altera parte, 

INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior análise, haja vista a 

eventual existência de circunstâncias que ainda não foram aportadas ao 

presente feito.

9. Notifique-se o Ministério Público, para que, querendo, compareça a 

audiência.

10. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21319 Nr: 1395-50.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ADELIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Levando-se em consideração que os valores depositados, se encontram 

vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a 

conta informada nos autos (fls. 200).

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Após, nada mais sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 34850 Nr: 1072-40.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL GONÇALVES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145557 Nr: 8151-21.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINA BONIFACIA FERREIRA, ANTONIO MARINHO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, 

NCPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro a antecipação da tutela, pelo que, 

nomeio curador provisório do interditando a requerente Sra. Celestina 

Bonifácia Ferreira.

3. Cite-se o(a) interditando(a) para querendo, apresente resposta no 

prazo legal.

4. Oficie-se a Secretaria de Ação Social do Município de Barra do 

Bugres/MT para que indique médico da rede pública de saúde para 

realização da perícia médica no interditando.

5. Abra-se vista ao requerente e ao representante do Parquet para 

apresentação de quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias.

7. A seguir, providencie a requerente a apresentação do interditando ao 

perito nomeado, para a realização da perícia, com resposta aos quesitos e 

demais observações médicas sobre a higidez mental do interditando.

8. Com o laudo nos autos, vista as partes e ao Ministério Público para se 

manifestarem sobre ele, no prazo de 10 (dez) dias.

9. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

10. Intime-se.

11. Expeça-se o necessário

12. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145625 Nr: 8173-79.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ALBINO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que o 

autor visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pelo autor.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144492 Nr: 7568-36.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14.811/MT, MARINETH LÉIA DA COSTA - OAB:MT 

21174/O, Raphael Barbosa Medeiros - OAB:10617/MT, VERA LUIZA 

BARBOSA DE FREITAS - OAB:18.207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 
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oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46716 Nr: 2882-79.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face do expelho retro, informar que não consta valor disponível para 

os autos. Sendo assim, intime o autor para que se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51564 Nr: 2313-44.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROMAO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face petição retro, intime o autor para que indique o CPF, agência 

bancária e número de conta para a transferência dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43398 Nr: 3374-08.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVANIA AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARIA PAGOTTO 

- OAB:PROC. FEDERAL

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90304 Nr: 636-71.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILDA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55258 Nr: 1458-31.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ANTONIO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144031 Nr: 7283-43.2018.811.0008

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DA SILVA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:22.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da cota Ministerial retro, intime a autora na pessoa de seu 

advogado para que junte aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, cópia da 

declaração de óbito que foi retificada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53064 Nr: 3817-85.2011.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIRO JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, desarquive-se os autos, bem como intime o 

causídico para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias, 

decorrido o prazo e nada requerido retorne-se os autos ao arquivo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82214 Nr: 3910-14.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA KOVALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DA ROCHA FLORÊNCIO - 

OAB:PROCURADOR, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30 (trinta)

ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 3910-14.2012.811.0008 CÓDIGO 82214

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

EXECUTADO(A, S): MARIA KOVALESKI

CITANDO(A, S): Executados(as): Maria Kovaleski, CNPJ: 

01877464000143, brasileiro(a), Endereço: Av. Mal. Rondon, S/n, Bairro: 

Nova Esperança, Cidade: Barra do Bugres-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/08/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 10.344,49

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL entrou, em 2012, 

com uma ação de Execução Fiscal em face de MARIA KOVALESKI 

alegando ser credor da quantia de R$ 10,344.49 (Dez Mil e Trezentos e 

Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos) conforme a CDA 

201210792.

DESPACHO: Vistos, Defiro o pedido de fls. 25, posto que determino a 

citação da parte executada por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos 

termos do art. 257, III do Código de Processo Civil. Após, em não havendo 

manifestação pela parte ré, nomeio como defensor dativo da parte ré a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimado para 

seu mister. Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a 

parte exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, 

sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo assinalado, sem 

manifestação da parte interessada, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo independentemente de nova conclusão. Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THIAGO AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA, 

digitei.

 Barra do Bugres - MT, 6 de dezembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131254 Nr: 7264-71.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FRANCISCA DE OLIVEIRA IVALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação da Advogada da parte autora DraMARLI GUARNIERI 

DE LIMA OAB/MT 11865, bem como dar ciência a senhora SUELI 

FRANCISCA DE OLIVEIRA IVALDI, que será realizado a pericia Medica no 

Centro Integrado, localizado na Rua da Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo 

a mil motos nessa Cidade de Barra do Bugres/MT, no dia 20 de DEZEMBRO 

de 2018 -QUINTA- FEIRA no horário das 14:00 horas. Devendo o autor 

levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126017 Nr: 4190-09.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACI RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr JAIR BATISTA DAS 

VIRGENS OAB/MT 14004, bem como dar ciência a senhora NEURACI 

ODRIGUES VIEIRA DA CUNHA, que será realizado a pericia Medica no 

Centro Integrado, localizado na Rua da Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo 

a mil motos nessa Cidade de Barra do Bugres/MT, no dia 20 de DEZEMBRO 

de 2018 -QUINTA- FEIRA, por ordem de chegada a partir das 14:00 horas. 

Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128611 Nr: 5728-25.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr HAMILTON RUFO 

JUNIOR OAB/MT 8.251-B, bem como dar ciência a senhora ZULEIDE 

BARBOSA DOS SANTOS, que será realizado a pericia Medica no Centro 

Integrado, localizado na Rua da Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo a mil 

motos nessa Cidade de Barra do Bugres/MT, no dia 20 de DEZEMBRO de 

2018 -SEXTA- FEIRA, por ordem de chegada a partir das 14:00 horas. 

Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85522 Nr: 1409-53.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS E ELETRODOMESTICO MARACANA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 1409-53.2013.811.0008 CÓDIGO: 85522

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): MOVEIS E ELETRODOMESTICO MARACANA LTDA

CITANDO(A, S): Executados(as): Moveis e Eletrodomestico Maracana 

Ltda, CNPJ: 01149649000131, brasileiro(a), Endereço: Av. Rio Branco, 

838, Bairro: Maracana, Cidade: Barra do Bugres-MT

CO-RESPONSÁVEIS: MAIRI TEREZINHA DOS SANTOS LINCK & SANDRA 

BRITZ LINCK.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/09/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 87.683,96

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em 2013, propôs 

uma ação de Execução Fiscal em face de MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

MARACANA, alegando ser credor da quantia de $ 87.683,96 (Oitenta e 

Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos) 

conforme CDA 20127730.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THIAGO AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA, 

digitei.

 Barra do Bugres - MT, 6 de dezembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126404 Nr: 4408-37.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA ARANTES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr ALISSON DE 

AZEVEDO OAB/MT 12.082 e ALUIRSON S. ARANTES JÚNIOR OAB/MT 

17.550, bem como dar ciência a senhora MARIA DE LOURDES SILVA 

ARANTES BARBOSA, que será realizado a pericia Medica no Centro 

Integrado, localizado na Rua da Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo a mil 

motos nessa Cidade de Barra do Bugres/MT, no dia 20 de DEZEMBRO de 

2018 -QUINTA- FEIRA no horário das 14:00 horas. Devendo o autor levar 

os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127880 Nr: 5302-13.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE BATISTA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr ALISSON DE 

AZEVEDO OAB/MT 12.082 e ALUIRSON S. ARANTES JÚNIOR OAB/MT 

17.550, bem como dar ciência a senhora MARIA JOSÉ BATISTA 

MAGALHÃES, que será realizado a pericia Medica no Centro Integrado, 

localizado na Rua da Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo a mil motos 

nessa Cidade de Barra do Bugres/MT, no dia 20 de DEZEMBRO de 2018 

-QUINTA- FEIRA no horário das 14:00 horas. Devendo o autor levar os 

exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129279 Nr: 6145-75.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUFIO CATARINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação dos Advogados da parte autora Dr SAULO ALMEIDA 

ALVES OAB/MT13.615 Dra MICHELE JULIANA NOCA OAB/MT 7.622, bem 

como dar ciência ao senhor SUFIO CATARINO DA SILVA, que será 

realizado a pericia Medica no Centro Integrado, localizado na Rua da 

Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo a mil motos nessa Cidade de Barra do 

Bugres/MT, no dia 20 de DEZEMBRO de 2018 -QUINTA- FEIRA no horário 

das 14:00 horas. Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123716 Nr: 3062-51.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VIDEIRA ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação dos Advogados da parte autora Dr SAULO ALMEIDA 

ALVES OAB/MT13.615 Dra MICHELE JULIANA NOCA OAB/MT 7.622, bem 

como dar ciência a senhora APARECIDA VIDEIRA ESPINDOLA, que será 

realizado a pericia Medica no Centro Integrado, localizado na Rua da 

Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo a mil motos nessa Cidade de Barra do 

Bugres/MT, no dia 20 de DEZEMBRO de 2018 -QUINTA- FEIRA no horário 

das 14:00 horas. Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138031 Nr: 3387-89.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr MARCOS DE 

OLIVEIRA AMADOR OAB/MT 13.423-A, bem como dar ciência a senhora 

ALEXSSADRA DOS SANTOS, que será realizado a pericia Medica no 

Centro Integrado, localizado na Rua da Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo 

a mil motos nessa Cidade de Barra do Bugres/MT, no dia 20 de DEZEMBRO 

de 2018 -QUINTA- FEIRA no horário das 14:00 horas. Devendo o autor 

levar os exames para avaliação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42593 Nr: 2583-39.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NAIR SILVEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/56.918-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 1409-53.2013.811.0008 CÓDIGO: 85522

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): MOVEIS E ELETRODOMESTICO MARACANA LTDA

CITANDO(A, S): Executados(as): Moveis e Eletrodomestico Maracana 

Ltda, CNPJ: 01149649000131, brasileiro(a), Endereço: Av. Rio Branco, 
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838, Bairro: Maracana, Cidade: Barra do Bugres-MT

CO-RESPONSÁVEIS: MAIRI TEREZINHA DOS SANTOS LINCK & SANDRA 

BRITZ LINCK.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/09/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 87.683,96

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em 2013, propôs 

uma ação de Execução Fiscal em face de MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

MARACANA, alegando ser credor da quantia de $ 87.683,96 (Oitenta e 

Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos) 

conforme CDA 20127730.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THIAGO AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA, 

digitei.

 Barra do Bugres - MT, 6 de dezembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122446 Nr: 2300-35.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALIA DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr MARCOS DE 

OLIVEIRA AMADOR OAB/MT 13.423-A, bem como dar ciência a senhora 

THALIA DE SOUZA BEZERRA, que será realizado a pericia Medica no 

Centro Integrado, localizado na Rua da Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo 

a mil motos nessa Cidade de Barra do Bugres/MT, no dia 20 de DEZEMBRO 

de 2018 -QUINTA- FEIRA, por ordem de chegada a partir das 14:00 horas. 

Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39275 Nr: 1385-64.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHS. SANDRI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHS. SANDRI LTDA, CNPJ: 

06109093000173. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/05/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JHS. SANDRI LTDA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 11.087,35 (Onze 

Mil e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos), inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 956/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/02/2009

 - Valor Total: R$11.087,35 - Valor Atualizado: R$11.087,35 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, Defiro o pedido de fls. 37 posto que determino 

a citação da parte requerida por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos 

termos do art. 257,III do Código de Processo Civil. Após, em não havendo 

manifestação pela parte ré, nomeio como defensor dativo da parte ré a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimado para 

seu mister.Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a 

parte exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, 

sob pena de arquivamento.Decorrido o prazo assinalado, sem 

manifestação da parte interessada, certifique-se e remeta-se os autos ao 

arquivo independentemente de nova conclusão.Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO AUGUSTO 

BARBOSA DE SOUZA, digitei.

Barra do Bugres, 06 de dezembro de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23515 Nr: 407-92.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALZIRA EVANGELISTA, CNPJ: 

01766553000112. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/02/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT em face de ALZIRA EVANGELISTA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 4.666,27 

(Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais Vinte e Sete Centavos), 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1312/05-A/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/12/2005

 - Valor Total: R$4.666,27 - Valor Atualizado: R$4.666,27 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, Defiro o pedido de fls. 54 posto que determino 

a citação da parte executadapor edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos 

termos do art. 257,III do Código de Processo Civil. Após, em não havendo 

manifestação pela parte ré, nomeio como defensor dativo da parte ré a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimado para 

seu mister.Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a 

parte exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, 

sob pena de arquivamento.Decorrido o prazo assinalado, sem 

manifestação da parte interessada, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo independentemente de nova conclusão. Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO AUGUSTO 

BARBOSA DE SOUZA, digitei.
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Barra do Bugres, 06 de dezembro de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118867 Nr: 129-08.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr RAFAEL AUGUSTO 

DA SILVA OAB/MT 13.631, bem como dar ciência ao senhor CLAUDIO 

FERREIRA DA SILVA, que será realizado a pericia Medica no Centro 

Integrado, localizado na Rua da Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo a mil 

motos nessa Cidade de Barra do Bugres/MT, no dia 21 de DEZEMBRO de 

2018 -SEXTA- FEIRA, por ordem de chegada a partir das 08:00 horas. 

Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28985 Nr: 1280-58.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A C INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE 

BORRACHA LTDA, ADRIENNE DO VALE CIDADE, ALARICO JUSTINO 

CIDADE BILSNETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A A C INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO 

DE BORRACHA LTDA, CNPJ: 03638231000113, atualmente em local 

incerto e não sabido ADRIENNE DO VALE CIDADE, Cpf: 64786510297, Rg: 

1446790-4, Filiação: Alarico Justino Cidade Neto e de Sonia Maria do Vale 

Cidade, data de nascimento: 13/06/1979, brasileiro(a), natural de 

Manaus-MA, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ALARICO JUSTINO CIDADE BILSNETO, Cpf: 52010040244, Rg: 1582129-3, 

Filiação: Alarico Justino Cidade Neto, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/05/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT em face de A A C INDÚSTRIA DE 

BENEFICIAMENTO DE BORRACHA LTDA, ADRIENNE DO VALE CIDADEE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 

569.642,67 (QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E 

QUARENTA E DOIS REIAS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 303/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2006

 - Valor Total: R$569.642,70 - Valor Atualizado: R$569.642,67 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, Defiro o pedido de fls. 36 posto que determino 

a citação da parte requerida por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos 

termos do art. 257,III do Código de Processo Civil. Após, em não havendo 

manifestação pela parte ré, nomeio como defensor dativo da parte ré a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimado para 

seu mister.Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a 

parte exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, 

sob pena de arquivamento.Decorrido o prazo assinalado, sem 

manifestação da parte interessada, certifique-se e remeta-se os autos ao 

arquivo independentemente de nova conclusão.Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO AUGUSTO 

BARBOSA DE SOUZA, digitei.

Barra do Bugres, 06 de dezembro de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104137 Nr: 4218-45.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DE BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HENRIQUE 

FORTUNATO - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127034 Nr: 4743-56.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA MENDONÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr ALESSON 

SCHMATZ OAB/MT 15655, bem como dar ciência a senhora ELIANE 

MARIA MENDONÇA DOS SANTOS, que será realizado a pericia Medica no 

Centro Integrado, localizado na Rua da Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo 

a mil motos nessa Cidade de Barra do Bugres/MT, no dia 20 de DEZEMBRO 

de 2018 -QUINTA- FEIRA no horário das 08:00 horas. Devendo o autor 

levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126496 Nr: 4450-86.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINÉIA ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dra MICHELE JULIANA 

NOCA OAB/MT 7622 e SAULÇO ALMEIDA ALVES AOB/MT 13.615, bem 

como dar ciência a senhora DURCINÉIA ALVES COSTA, que será 

realizado a Pericia Medica no Centro Integrado, localizado na Rua da 

Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo a mil motos nessa Cidade de Barra do 

Bugres/MT, no dia 20 de DEZEMBRO de 2018 -QUINTA- FEIRA no horário 

das 08:00 horas. Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131018 Nr: 7131-29.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA GOMES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação da Advogada da parte autora Dra MRL GUARMIERI 

LIMA OAB/MT 11865, bem como dar ciência a senhora CARMELITA 

GOMES LEAL, que será realizado a Pericia Medica no Centro Integrado, 

localizado na Rua da Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo a mil motos 

nessa Cidade de Barra do Bugres/MT, no dia 20 de DEZEMBRO de 2018 

-QUINTA- FEIRA no horário das 08:00 horas. Devendo o autor levar os 

exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106565 Nr: 5850-09.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HENRIQUE 

FORTUNATO - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98342 Nr: 670-12.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47673 Nr: 3838-95.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DOS REIS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Levando-se em consideração que a parte exequente concordou com o 

cálculo apresentado pela executada (fls. 130/131), homologo o cálculo 

apresentado às fls. 115/116, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja feito cadastro junto ao Sistema de Requisição de 

Pagamento (SRP) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

solicitando o pagamento, através de Precatório e/ou Requisição de 

Pequeno Valor (RPV), na importância descrita nos autos, assim como, em 

separado, das verbas honorárias de sucumbência.

3. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127326 Nr: 39570-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER VARGAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BENETTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:OAB/MT12.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPLLE - OAB:MT 10455, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 Vistos.

 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se 

pretendem a produção de outras provas além daquelas que já instruem os 

autos, notadamente de natureza testemunhal, justificando sua pertinência, 

já que será com base em suas alegações que será analisada a 

necessidade de sua produção.

2. A seguir, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47670 Nr: 3835-43.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos.1. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

apresentado pelo Município de Barra do Bugres contra Elizete Alves 

Ferreira, qualificado nos autos. 2. Intimada, a parte impugnada 

manifestou-se às fls. 167/169, afirmando que os cálculos apresentados 

pelo impugnante estão corretos, porém, esclareceu que neles houve um 

equívoco no somatório do FGTS, pugnando pela sua correção e 

consequente homologação.4. Os autos vieram conclusos.É o relatório. 

Fundamento e Decido.5. Conforme já relatado, percebe-se que a parte 

impugnada concordou com os cálculos apresentados pelo impugnante às 

fls. 148/152, apontando, porém, erro no que se refere a somatório dos 

valores devidos de FGTS.7. Com razão a impugnada, pois, em simples 

análise da planilha de cálculos realizados mês a mês, especialmente à 

representação sintetizada à fl. 152, depreende-se que o quadro “FGTS 

1999 A 2009”, cujo valor imputado é de R$ 2.080,03, não corresponde a 

sua respectiva planilha de cálculos às fls. 148/151, vez que o somatório 

dos valores foi feito de forma incorreta.8. Assim, considerando a 

concordância global da impugnada quanto aos parâmetros utilizados pelo 

impugnante nos seus cálculos, forçoso reconhecer a necessidade de 

elaboração de novos cálculos, com vistas tão somente na incorreção 

referente à somatória do FGTS.9. Ante ao exposto, ACOLHO parcialmente 

impugnação para homologar os parâmetros os cálculos de fls. 148/152, 

salvo o valor do FGTS, já que, nesse caso, deverá ser retificado para o 

valor correto de R$ 8.196,98 (oito mil cento e noventa e seis reais e 

noventa e oito centavos).10. À impugnada/exequente para apresentar 

novo cálculo no prazo de 05 (cinco) dias. Após, dê-se vista à parte 

executada/impugnante pelo mesmo prazo.11. Havendo concordância, 

determino que seja feito cadastro junto ao Sistema de Requisição de 

Pagamento (SRP) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

solicitando o pagamento, através de Precatório e/ou Requisição de 

Pequeno Valor (RPV Intimem-se. Cumpra-se
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100934 Nr: 2213-50.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME HOEPPERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HENRIQUE 

FORTUNATO - OAB:

 Vistos,

 Intime-se o Espólio de Jaime Hoeppers por meio do inventariante Vagner 

Marques Hoeppers para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

documentos hábeis (certidão de óbito e documentos pessoais dos 

herdeiros), a fim de proceder com a habilitação dos herdeiros e ainda, 

apresente planilha de cálculo previdenciário, sob pena de arquivamento.

 Com a apresentação dos documentos, intime-se parte contrária para 

manifestar-se no prazo legal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54843 Nr: 1046-03.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Tendo em vista que os cálculos foram homologados às fls. 161/162, 

defiro o pedido de fls. 170/171, posto que, determino a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, solicitando o pagamento das 

parcelas atrasadas, na importância descrita nos autos, assim como, em 

separado, das verbas honorárias de sucumbência, observando o teto 

estabelecido no Juizado Especial Federal.

 Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1º 

Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Após, nada mais sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138033 Nr: 3388-74.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA AMORIM DA SILVA, ILZA AMORIM DOS 

REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Prestação 

Continuada da Assistência Social c.c Tutela de Urgência, manejada por 

Ana Cristina Amorim da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, qualificados nos autos.

 2. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que as partes 

protestaram pela produção de provas e assim, considerando a natureza 

do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia médica e a prova 

documental.

3. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres/MT 

para que indique médico da rede pública de saúde para realização da 

perícia médica na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade.

4. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente o 

laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para 

os apresentarem no prazo legal.

6. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88171 Nr: 3935-90.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO MARQUES SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124936 Nr: 3699-02.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FELIZARDO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos,

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 81120183801636, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no Recurso 

Extraordinário n. 632.2012/SP, donde o Relator Ministro Gilmar Mendes, 

determinou a suspensão das demandas que debatem o objeto dos autos 

em análise, e, em seu cumprimento, determino que os presentes autos 

permaneçam em cartório até o julgamento final do referido expediente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50701 Nr: 1748-80.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,
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 Levando-se em consideração que os valores depositados, se encontram 

vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a 

conta informada nos autos.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Após, nada mais sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117389 Nr: 6237-87.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI DA SILVA E SILVA LTDA, EDSON 

NOEL DA SILVA, GISELA ANTUNES FERRARI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703/MT

 Vistos;

Defiro os pedidos de fls. 147, cumpra-se na forma requerida.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137640 Nr: 3164-39.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI DE OLIVEIRA SILVA, MEDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a parte Requerente manifesta-se 

pela desistência da ação (fls. 59).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Havendo restrições em nome do requerido e/ou de veículos, determino 

as baixas necessárias das restrições eventualmente realizadas.

 5. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

6. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117389 Nr: 6237-87.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI DA SILVA E SILVA LTDA, EDSON 

NOEL DA SILVA, GISELA ANTUNES FERRARI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703/MT

 42. Assim, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados pelo autor, com fulcro do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, e, por conseguinte julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, Condeno os requeridos a: a) RESTITUIR/PAGAR ao autor o 

valor, consistente em R$ 168.312,20 (cento e sessenta e oito mil e 

trezentos e doze reais e vinte centavos), corrigido monetariamente a partir 

da citação do requerido, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação.43. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas do processo, bem como de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante 

disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. 44. Decorrido o prazo 

recursal, em não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte 

vencedora, no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138304 Nr: 3542-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORREA - 

OAB:12228

 8. Ante ao exposto, REJEITO os embargos à execução, extinguindo-o com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.9. CONDENO o 

embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe 

de 10% sobre o valor da causa, uma vez que, obviamente, o embargante 

não comprovou nos autos sua hipossuficiência.10. No mais, 

TRASLADE-SE cópia da presente sentença para o feito principal, com o 

seu regular prosseguimento.11. P.R.I. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145027 Nr: 7875-87.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER MARZO DE ARAÚJO, SULIETE MARIA 

TOZETE ALVES, SIRLEI GONÇALVES DOS SANTOS, FABIANO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO GONÇALVES, Cpf: 

05790448151, Rg: 2666091, Filiação: Rita Gonçalves da Silva, data de 

nascimento: 13/03/1998, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

solteiro(a), Telefone 99940-7400 e atualmente em local incerto e não 

sabido SIRLEI GONÇALVES DOS SANTOS, Filiação: Rita Gonçalves da 

Silva e Jose Nonato Alves dos Santos, data de nascimento: 28/02/1985, 

brasileiro(a), natural de Rondonopólis-MT, solteiro(a), diarista, Telefone 

99633-1919. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em face de WENDER MARZO DE ARAÚJO, vulgo “COBRINHA”; 

SULIETE MARIA TOZETE ALVES, vulgo “SULI”; SIRLEI GONÇALVES DOS 

SANTOS, vulgo “PROGRESSO”, brasileira, solteira, natural de 

Rondonópolis/MT, nascida no dia 28/02/1985, filha de José Nonato Alves 

dos Santos e Rita Gonçalves da Silva, atualmente em local incerto e não 

sabido e FABIANO GONÇALVES, vulgo “BINO”, brasileiro, solteiro, 

serviços gerais, com RG: 2666091-SSP/MT CPF: 057.904.481-51, natural 

de Rondonópolis-MT, nascido no dia 13/03/1998, filho de Rita Gonçalves 

da silva, atualmente em local incerto e não sabido, em razão de constar 

nos autos de Inquérito Policial que, no dia 03/11/2018, por volta das 
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19h50min, em via pública, em frente ao “Bar do Zé Galinha”, na cidade de 

Nova Olímpia-MT, os denunciados SIRLEI GONÇALVES DOS SANTOS e 

FABIANO GONÇALVES ordenaram que WENDER MARZO DE ARAÚJO e 

SULIETE MARIA TOZETE ALVES matassem a vítima WELLINGTON 

MARTILIANO DA SILVA por meio de disparo de arma de fogo. Narra a 

exordial que, a vítima WELLINGTON e JONATAN (filho da denunciada 

Sirlei), jogavam baralho e ingeriam bebidas alcoólicas na residência de 

Sandrinha, quando iniciaram uma discussão. Motivo pelo qual SIRLEI 

GONÇALVES DOS SANTOS ao chegar na residência passou a discutir 

também com a vítima, que a empurrou, nesse momento o denunciado 

WENDER defendeu SIRLEI, indo para cima da vítima. A denunciada SIRLEI 

foi até sua residência pegar arma branca para ameaçar a vítima, quando 

os denunciados WENDER, SULIETE e FABIANO chegaram ao local, 

momento em que, para se vingarem da vítima WELLINGTON, os 

denunciados SIRLEI e FABIANO, determinaram que WENDER e SULIETE 

ceifassem a vida de WELLINGTON. Desse modo, prosseguiram até a 

residência de WENDER, no distrito de Progresso, para que esse se 

munisse de arma de fogo, assim retornando até Nova Olímpia, em frente 

ao “Bar Zé Galinha”, encontraram a vítima, chamando-o até o carro de 

WENDER demonstrando que queria conversar, ao passo que a vítima se 

aproximou da janela do condutor WENDER MARZO, momento em que 

desferiu um tiro de arma de fogo na cabeça da vítima, em seguida 

empreenderam em fuga os denunciados WENDER MARZO e SULIETE. Por 

todo o exposto, o Ministério Público denunciou WENDER MARZO DE 

ARAÚJO, vulgo “COBRINHA”; SULIETE MARIA TOZETE ALVES, vulgo 

“SULI”; SIRLEI GONÇALVES DOS SANTOS, vulgo “PROGRESSO” e 

FABIANO GONÇALVES, vulgo “BINO”, como incurso nas sanções do 

artigo 121, §2.º, I e IV do Código Penal, requerendo a instauração do 

devido processo penal, citando e pronunciando os acusados, para que 

sejam submetidos à julgamento perante ao Tribunal do Júri, procedendo 

ainda, à oitiva das testemunhas Maria Aparecida Rodrigues Sabará, Luis 

Paulo Mietschikoeski Foletto, Sueli Gonçalves dos Santos, José Alciron 

dos Santos Silva, Sílvia Maria de Oliveira, Divina Maria de Oliveira, Jadson 

Geandre da Cruz Oliveira e Dr. Nélder Martins Pereira.

Despacho: Autos: 7875-87.2018.811.0008 - Código: 145027 DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA I – Trata-se de ação penal pública incondicionada 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de 

Wender Marzo de Araújo, Suliete Maria Tozete Alves, Sirlei Gonçalves dos 

Santos e Fabiano Gonçalves imputando-lhes a conduta típica descrita no 

art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro pelo fato em que 

figura como vítima Wellington Martiliano da Silva.II –Estão presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação para o acesso a 

presente via.De igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no 

art. 41 do CPP com a descrição do fato supostamente criminoso e todas 

as suas circunstancias.Ademais, no particular da justa causa, a versão 

da denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no 

inquérito policial, mormente no auto de prisão, nas declarações das 

testemunhas e relatórios dos Investigadores de Polícia Civil.Demais a mais, 

o juízo positivo de admissibilidade da imputação “não demanda motivação 

profunda ou exauriente, considerando a naturezainterlocutóriadetais 

manifestaçõesjudiciais,sob pena de indevida antecipação do juízo 

demérito,quesomentepoderáserproferido após o desfecho da 

instruçãocriminal, com a devida observância das regras processuais edas 

garantias da ampla defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 

82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)Nesse contexto, não 

sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta 

improcedência das acusações, de modo que, nesta fase de cognição 

sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, razão 

por que o Juízo RECEBE A EXORDIAL ACUSATÓRIA ajuizada em desfavor 

de Wender Marzo de Araújo, Suliete Maria Tozete Alves, Sirlei Gonçalves 

dos Santos e Fabiano Gonçalves.COMUNIQUE-SE o recebimento da 

denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e 

à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.CITEM-SE os 

acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, 

oportunidade em que poderá arguir preliminar e alegar tudo o que 

interesse à respectiva defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.Acaso o denunciado, 

devidamente citado, NÃO CONSTITUIR DEFENSOR, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública, para oferecimento de resposta à acusação, no mesmo 

prazo assinalado. Esta providência deverá ser adotada desde logo a ré, 

por ocasião da citação, em consonância com a previsão do art. 1.373, §3º 

da CNGC, declarar que não pretende ou não possui condições de 

constituir advogado.Em relação às CERTIDÕES DE ANTECEDENTES 

CRIMINAIS poderão ser diretamente requisitadas pelo Ministério Público em 

observância a Lei Complementar 75/93 resguarda sua prerrogativa, no 

pleno exercício de suas atribuições constitucionais, de requisitar 

informações e documentos, bem como acesso incondicional a qualquer 

banco de dados de caráter público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 26 de novembro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138953 Nr: 3883-21.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival da Cruz Dias - 

OAB:19.538/MT

 Intime-se a defesa para, no prazo legal, manifestar-se acerca na fase do 

art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144549 Nr: 7602-11.2018.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Augusto de Barros 

Correa - OAB:14271, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - OAB:13.631/MT

 Nos termos da legislação vigente e CNGC- Foro Judicial, impulsiono este 

autos com a finalidade de intimar o douto advogado(a) do réu, para 

devolver os autos no prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143473 Nr: 6988-06.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARQUES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAÚJO - 

OAB:13840/MT

 CARTA PRECATÓRIA

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DELETE RODRIGUES FIGUEIREDO, Cpf: 

05076281102, brasileiro(a), FABIANO JOSIMAR DA COSTA, Cpf: 

01816961183, brasileiro(a) e ANA LÚCIA RODRIGUES FIGUEIREDO, Cpf: 

04084782173, brasileiro(a).

FINALIDADE: Inquirição da pessoa acima qualificada(s), intimando-a(s) 

para comparecer(em) à audiência a ser designada por esse respeitável 

Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113591 Nr: 3838-85.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert Amorim - 

OAB:6610

 CARTA PRECATÓRIAPRAZO 30 DIASPessoa(s) a ser(em) intimada(s): 
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FABIO ALVES VIEIRA, Cpf: 02606057198, Rg: 1904768-1, Filiação: 

Joaquim de Tal e Ilda de Tal, data de nascimento: 13/12/1987, brasileiro(a), 

natural de B. do Bugres-MT, solteiro(a), Telefone 9624 8858, ANA MARCIA 

CONCEIÇÃO GUIMARÃES, brasileiro(a) e LUCAS VINICIUS GUIMARÃES 

RODRIGUES SALOMÃO, brasileiro(a).FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO (A, S) 

Réu(s) e Testemunha-Réu , acima qualificado(a, s) para que, ciente, 

cumpra a determinação judicial firmada nos autos e abaixo consignada ou 

cuja cópia está anexa, fazendo parte integrante deste, mais precisamente 

para Intimar o Réu acima qualificado para comparecer na audiência de 

Interrogatório a ser designado por esse Juízo Deprecado, bem como 

proceder com a inquirição das Testemunhas arroladas. Ademais, 

proceda-se a intimação do Réu referente a data da Audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 12 DE FEVEREIRO 

DE 2019, ÀS 15H30 min, NESTA COMARCA de Barra do 

Bugres-MT..Despacho/Decisão: Autos: 3838-85.2016.811.0008 - Código: 

113591.DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI – Não havendo o réu FÁBIO ALVES 

VIEIRA alegado preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 

397 do Código de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2019 às 15h30 data única 

disponível.II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por 

ambas arroladas , bem como o acusado .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 145244 Nr: 7985-86.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ SALVADOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22.596/O, ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - OAB:10.077-A

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – A missiva não se fez acompanhar da copia da denúncia, requisito 

essencial para o seu cumprimento, conforme prevê o art. 1.360 da CNGC.’

II – Em vista disso, solicite-se ao Juízo Deprecante as peças faltantes, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393).

III – Com a juntada dos respectivos documentos, atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado.

IV – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 09 de abril de 

2019, às 13:15 horas.

V – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 VI – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Vll – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VllI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116072 Nr: 5416-83.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549, Fabiana de Oliveira Borges Moreti - OAB:17549

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAIAS DA SILVA ALVES, Cpf: 

03756901157, Rg: 22107339, Filiação: Maria Ferreira da Silva e Antonio 

Manuel Alves, data de nascimento: 07/06/1991, brasileiro(a), natural de 

Cororipe-AL, convivente, operador de maquinas, Telefone 65-99632-5764. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do acusado ISAÍAS DA SILVA ALVES para 

comparecer à SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI que se 

realizará no dia 28/03/2019, às 08:00 horas, no Edifício do Fórum de Barra 

do Bugres-MT, sito no endereço ao final indicado.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de seu Promotor de Justiça, ofereceu Denúncia em face de 

ISAÍAS DA SILVA ALVES, brasileiro, convivente, operador de máquinas, 

nascido em Cororipe-AL, no dia 27/06/1991, portador do RG nº. 22107339 

SSP-MT, e inscrito sob o CPF nº. 037.569.011-57, filho de Antônio Manoel 

Alves e de Maria Ferreira da Silva, tendo em vista que supostamente, no 

dia 16 de outubro de 2016, por volta das 15:48 horas, na Rua Marechal 

Rondon, Jardim Ouro Verde, Nova Olímpia/MT, termo desta Comarca, 

utilizando de uma arma branca (facão) teria efetuado diversos golpes 

contra a vítima Adauto Mendes Bastos, atingido-o na região do ombro 

direito, nas mãos e no abdômen, cujo óbito não adveio por circunstâncias 

alheias à vontade do agente. Dessa forma, o mesmo foi denunciado com 

incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, 

inciso II, todos do Código Penal.

Despacho/Decisão: Autos: 5416-83.2016.811.0008 - Código: 116072. R E 

L A T Ó R I O. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou 

Isaias da Silva Alves, qualificado nos autos, como incurso nas sanções 

penais do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II do Código Penal 

porque, supostamente, no dia 16 de outubro de 2016, por volta das 15:48 

horas, na Rua Marechal Rondon, Jardim Ouro Verde, Nova Olímpia/MT, 

termo desta Comarca, utilizando de uma arma branca (facão) teria 

efetuado diversos golpes contra a vítima Adauto Mendes Bastos, 

atingido-o na região do ombro direito, nas mãos e no abdômen, cujo óbito 

não adveio por circunstâncias alheias à vontade do agente.Narra à 

denúncia que ambos residem no mesmo terreno, porém em casas distintas 

e, no dia dos fatos, período da manhã, o denunciado disse à vítima “o que 

está olhando”.Discorre a exordial que após ingerir bebidas alcoólicas, o 

denunciado dirigiu-se à residência da vítima em posse de um facão, 

invadiu o local e passou a desferir diversos golpes em Adauto Mendes, o 

qual estava dormindo, lesionando-o no ombro direito, mãos e 

abdômen.Relata a denuncia que as agressões foram cessadas em razão 

da intervenção da testemunha Jailton, o qual, também, reside no mesmo 

terreno e tomou o facão do denunciado, bem assim impediu que 

continuasse com os golpes.Sustenta a denúncia que o acusado agiu por 

motivo fútil, somente porque a vítima estaria lhe olhando, bem como agiu 

mediante recurso que dificultou a defesa eis que invadiu a residência da 

vítima, pegando-a de surpresa no momento em que dormia.Consta também 

da inicial que o homicídio não consumou em razão da intervenção da 

testemunha Jailton, bem assim porque a vítima foi socorrida.Processada a 

ação penal de forma regular e, ultimada a instrução, o MPE e as Defesas 

Técnicas apresentaram memoriais, sobrevindo decisão deste Juízo que 

pronunciou o acusado Isaías da Silva Alves nas sanções penais do art. 

121, §2º, IV c.c 14, II do CPB figurando como vítima Adauto Mendes 

Bastos.Manejado recurso pelo MPE, o TJMT no RESE 103250/2017 

pronunciou o acusado Isaías da Silva Alves como incurso nas sanções 

penais do art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.Preclusas as vias 

impugnativas e, cumprida a fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público e 

a Defesa Técnica arrolaram testemunhas (fls. 236/7 e 239).Posto isso, 

designa-se o dia 28 de março de 2019, às 08 horas para a realização de 

sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado Isaías da Silva 

Alves, anotando a absoluta ausência de espaço em pauta em data anterior 

dado eis que foram preenchidos todos os dias úteis para audiências, bem 

como a designação de júris de outros acusados presos.Intime-se o 

pronunciado pessoalmente, nos termos do art. 420, parágrafo único, do 

CPP, bem assim via edital .Intimem-se as testemunhas arroladas. Ciência 

ao MPE e DPE.Providencie sete cópias da pronúncia e deste relatório.É o 

sucinto relatório (CPP, 423, I).Barra do Bugres/MT, 24 de agosto de 2018. 

João Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patricia de Campos 

Almeida, digitei.

Barra do Bugres, 04 de dezembro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95568 Nr: 4913-33.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDO HERCULANO DE SOUZA, PAULO 

RICARDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRANILDO HERCULANO DE SOUZA, Cpf: 

05995719343, Rg: 349.623-4, Filiação: Elizabete Maria da Conceição e 

Herculano Cícero dos Santos, data de nascimento: 13/04/1993, 

brasileiro(a), natural de Simões-PI, solteiro(a), serviço gerais, Telefone 

9905-8797. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do acusado IRANILDO HERCULANO DE SOUZA para 

comparecer à SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI que se 

realizará no dia 14/03/2019, às 13:00 horas, no Edifício do Fórum de Barra 

do Bugres-MT, sito no endereço ao final indicado.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de seu Promotor de Justiça, ofereceu Denúncia em face de 

IRANILDO HERCULANO DE SOUZA, vulgo "Batatinha", solteiro, serviços 

gerais, nascido em 13/04/1993, natural de Simões-PI, RG: 3496234, filiação 

Elizabete Maria da Conceição e Herculano Cícero dos Santos, tendo em 

vista que o denunciado, supostamente, no dia 06/10/2014, por volta das 

01:50 horas, na Rua Duque de Caxias, esquina com a Avenida Carlos 

Gomes Bezerra, em Nova Olímpia-MT, usando de meio cruel e de recurso 

que impossibilitou a defesa da vítima, teria matado a vítima José Joelson 

dos Santos Pereira, desferindo-lhe diversos golpes, inclusive com tijolos, 

que causaram a morte por traumatismo craniano encefálico. Dessa forma, 

o mesmo foi denunciado com incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, 

inciso III e IV do Código Penal.

Despacho/Decisão: Autos: 4913-33.2014.811.0008 - Código: 95568. R E L 

A T Ó R I O. Cuida-se de ação pena pública incondicionada em que o 

Ministério Público Estadual promove em desfavor de Iranildo Herculano de 

Souza e Paulo Ricardo Gomes da Silva, qualificados, imputando-lhes a 

prática do crime previsto no art. 121, §2°, III e IV do CPB.Narra à denúncia 

que no dia 06 de outubro de 2014, por volta de 01:50 horas, na Rua Duque 

de Caxias, esquina com a Avenida Carlos Gomes Bezerra, em Nova 

Olímpia/MT, termo desta Comarca, os acusados, em unidade de desígnios 

entre si e com outras pessoas ainda não identificadas, usando de meio 

cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam matado José 

Joelson dos Santos Pereira, desferindo-lhe diversos golpes, inclusive com 

tijolos, os que teria causado as lesões corporais descritas no laudo de 

necropsia de fls. 47/50 e mapa topográfico de fl. 51, que foram a causa da 

morte por traumatismo crânio encefálico.Ressai que, no dia dos fatos, os 

acusados, juntamente com diversas outras pessoas, perseguiram a vítima 

pela via pública e teriam dado início às agressões contra ela, a qual sofreu 

vários ferimentos pelo corpo e veio a óbito em razão de traumatismo 

crânio encefálico.Por fim, consta que os acusados teriam usado de meio 

cruel, uma vez que da forma como executaram o crime causaram um 

maior sofrimento à vítima, bem como fizeram o uso do recurso que 

dificultou a defesa do ofendido, haja vista que agiram em conjunto com 

várias outras pessoas.Processada a ação penal de forma regular e 

ultimada a instrução, o MPE e as Defesas Técnicas apresentaram 

memoriais, sobrevindo decisão deste Juízo que impronunciou ambos 

acusados.Manejado recurso pelo MPE, o TJMT na apelação 16185/2018 

pronunciou o acusado Iranildo Herculano de Souza como incurso nas 

sanções penais do art. 121, §2º, inciso III e IV do Código Penal figurando 

como vítima José Joelson dos Santos Pereira.Preclusas as vias 

impugnativas e, cumprida a fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público e 

a Defesa Técnica arrolaram testemunhas (fls. 310/11).Posto isso, 

designa-se o dia 14 de março de 2019, às 13 horas para a realização de 

sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado Iranildo Herculano 

de Souza, anotando a absoluta ausência de espaço em pauta em data 

anterior dado eis que foram preenchidos todos os dias úteis para 

audiências, bem como a designação de júris de outros acusados 

presos.Intime-se o pronunciado pessoalmente, nos termos do art. 420, 

parágrafo único, do CPP, bem assim via edital .Intimem-se as testemunhas 

arroladas. Ciência ao MPE e DPE.Providencie sete cópias da pronúncia e 

deste relatório.É o sucinto relatório (CPP, 423, I).Barra do Bugres/MT, 24 

de agosto de 2018. João Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito Presidente 

do Tribunal do Júri

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patricia de Campos 

Almeida, digitei.

Barra do Bugres, 04 de dezembro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 15681 Nr: 1199-17.2004.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI –Trata-se de ação penal pública 

incondicionada proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

em desfavor de João Antônio de Melo, imputando-lhe a conduta típica 

descrita no art. 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.Recebida 

a denúncia (fl. 99), o acusado foi citado (fl. 171), apresentando resposta à 

acusação (fl. 174/177).Vieram os autos conclusos.II- [...] Dessa forma, a 

rejeição da absolvição sumária não exige motivação aprofundada 

considerando a natureza interlocutória deste provimento, sob pena de 

indevida antecipação do juízo de mérito que somente poderá ser proferido 

após o desfecho da instrução criminal, com a observância das regras 

processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório (STJ - 

RHC 82.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 

em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).Nesse contexto, não havendo o acusado 

João Antônio de Melo alegado preliminar, e inocorrente qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNA-SE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 19 de março de 

2019 às 13 horas, data única disponível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144167 Nr: 13947-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BARBOSA DE SOUZA TARGINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16.257/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13.249/MT

 DELIBERAÇÕES

Declarada aberta a Audiência, foi constatada a presença da recuperando, 

assim como da Representante do Ministério Público. Em razão da falta de 

estabelecimento adequado ao regime semiaberto, nesta Comarca, fica o 

recuperando obrigada à efetivação das seguintes medidas, como 

cumprimento de pena no regime para o qual fora condenado: I – 

Permanecer no interior de sua casa, das 23 horas às 05 horas no 

decorrer da semana, e por todo o interstício diário e noturno (24 horas) 

nos finais de semana e feriados, ressalvada a hipótese de trabalho, 

estudo e/ou frequência em igreja; II – Proibição de frequentar lugares onde 

haja venda e consumo de bebidas alcoólicas, eventos festivos de 

qualquer natureza, comícios e manifestações públicas bem como boates e 

congêneres; III – Não mudar de endereço, bem como não se ausentar da 

Comarca onde reside, sem prévia autorização judicial, diante de motivo 

justificável; IV – Comparecer A CADA 10 DIAS na Cadeia Pública local, 

para informar documentalmente e justificar as suas atividades, valendo 

hoje como o primeiro comparecimento. O recuperando foi advertido ainda 

de que poderá ter regredido seu regime de pena caso: I - pratique fato 

defino como crime doloso ou falta grave, dentre elas: a) possuir, 

indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de 

outrem; b) provocar acidente de trabalho; c) descumprir, no regime aberto, 

as condições impostas; d) não observar os deveres previstos nos incisos 

II e V, do art. 39, da Lei de Execuções Penais. e) tiver em sua posse, 

utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 

comunicação com outros presos ou com o ambiente externo; f) 

descumprir, injustificadamente, a restrição imposta; g) retardar, 

injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta; II - sofrer 

condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena 

em execução, torne incabível o regime; III – Descumprir qualquer das 

medidas impostas ou frustrar os fins da execução da pena. O 
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recuperando foi advertido das condições que deverá cumprir no regime 

semiaberto. Na hipótese do descumprimento de qualquer das condições 

acima, que será considerado falta grave, tal beneficio será revogado, em 

observância ao que dispõe a Lei 7210/84. Asseverando-se, ainda, que 

tais condições poderão ser modificadas de ofício ou a requerimento do 

Ministério Público, na forma do art. 116 da mesma legislação. Nada mais.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126934 Nr: 4693-30.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Dantas 

Hernandes - OAB:21.297

 CARTA PRECATÓRIA

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO FERREIRA DE MATOS, Cpf: 

04435215144, Rg: 17938643, Filiação: Carmem Ferreira Pena e Orecy 

Francisco de Matos, data de nascimento: 27/09/1989, brasileiro(a), natural 

de Ji-parana-RO, convivente, Telefone 65 99984 4401 e ROSANGELA 

PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 48742970300, Rg: 1420219-0, Filiação: 

Natividade Pereria Silva e Pedro Pereira dos Santos, data de nascimento: 

15/11/1975, brasileiro(a), natural de Imperatriz-MA, solteiro(a), Telefone 

99948-5855.

Finalidade: Intimação das pessoas acima qualificadas para comparecerem 

em audiência a ser designada por esse respeitável Juízo Deprecado a fim 

de proceder com a inquirição da testemunha e interrogatório do Réu. Bem 

como, intimar o acusado da data de audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 20 de março de 2019, às 16h30, que ocorrerá nas 

dependências do Fórum da Comarca de Barra do Bugres-MT (endereço ao 

final indicado).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000480-61.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABLO EDSON DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000480-61.2017.8.11.0008. EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXEQUENTE: FABLO EDSON DE LIMA Vistos etc. Intime-se a parte 

executada FABLO EDSON DE LIMA, na pessoa do seu responsável legal, 

em não possuindo intime-se pessoalmente, para que no prazo de quinze 

(15) dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 3.000,00, conforme 

planilha apresentada no Id. 10499921/11077365, devendo ser corrigidos 

até a data do pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de 

multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido 

o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se o exequente 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 05 de dezembro de 2018. Sílvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000573-24.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE SOUZA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000573-24.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: VALDIR DE SOUZA 

CONCEICAO EXECUTADO: MOTO CAMPO LTDA Vistos etc. Intime-se a 

parte executada MOTO CAMPO LTDA, na pessoa do seu responsável 

legal, em não possuindo intime-se pessoalmente, para que no prazo de 

quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 6.142,17, 

conforme planilha apresentada no Id. 16741087, devendo ser corrigidos 

até a data do pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de 

multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido 

o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se o exequente 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 05 de dezembro de 2018. Sílvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000353-26.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA RIBEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000353-26.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: SELMA RIBEIRO DOS SANTOS 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a parte 

executada TELEFÔNICA BRASIL S/A, na pessoa do seu responsável legal, 

em não possuindo intime-se pessoalmente, para que no prazo de quinze 

(15) dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 10.579,19, conforme 

planilha apresentada no Id. 12532252, devendo ser corrigidos até a data 

do pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se o exequente para que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Barra 

do Bugres/MT, 05 de dezembro de 2018. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000015-18.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA FLORENCIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000015-18.2018.8.11.0008. EXEQUENTE: SOLANGE DA SILVA 

FLORENCIO EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Intime-se a 

parte REQUERENTE para que se manifeste sobre a petição e documentos 
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juntados no Id. 14898070/148980059, no prazo de 05 (cinco) dias. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 05 de 

dezembro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001220-19.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V A DE QUEIROZ - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1001220-19.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA 

EXECUTADO: V A DE QUEIROZ - ME Vistos etc. Intime-se a parte 

executada V A DE QUEIROZ -ME, na pessoa do seu responsável legal, em 

não possuindo intime-se pessoalmente, para que no prazo de quinze (15) 

dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 15.601,76, conforme 

planilha apresentada no Id. 16518409, devendo ser corrigidos até a data 

do pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se o exequente para que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Barra 

do Bugres/MT, 05 de dezembro de 2018. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-62.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINA CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000801-62.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE MAURO DE SOUZA Endereço: AVENIDA ABILIO ZANDONADI, 

39, CASA, JARDIM TERRA NOVA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 Senhor(a): JOSE MAURO DE SOUZA 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 22/01/2019 Hora: 13:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Barra do Bugres - MT, 6 de dezembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000183-54.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000183-54.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 10.000,00 POLO ATIVO: Nome: CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 

Endereço: Rua das Oliveiras 745, Alvorecer, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DO MATO GROSSO - 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido Nome: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO 

BUGRES/MT Endereço: desconhecido Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

->PETIÇÃO (241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, Município de Barra do Bugres/MT, na pessoa de seu 

representante legal , do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

Dispositivo. Posto isso, opino pelo julgamento PROCEDENTE, em RELAÇÃO 

À OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.487, III do NCPC, 

CONFIRMANDO a decisão de Id nº 11108404.Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

9.099/95.Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para 

homologação.Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. Barra do Bugres/MT , 6 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. Ramos Santana 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 104944 Nr: 4237-17.2018.811.0050

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIA DO FORO DA COMARCA CAMPO 

NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de certidão negativa de mandado de prisão formulado 

por JAIR DOS SANTOS.

Considerando que este Juízo tem acesso ao Banco Nacional de 

Monitoramento dos Mandados de Prisão 2.0, determino que seja extraída a 

respectiva certidão (negativa ou positiva, conforme o caso) do referido 

sistema e juntada aos autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Oportunamente, arquivem-se os autos.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001663-04.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe Vistos, etc. 1. Certifique-se a autenticidade da presente 

missiva, dando fiel cumprimento nos termos da decisão que a instrui. 2. Se 

preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado. 

3. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. 4. Havendo 

necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, 393). 5. Após o 

cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens. CAMPO NOVO DO PARECIS, 4 de dezembro de 

2018. Assinado Digitalmente PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000970-20.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE OAB - MT25162/O-O (ADVOGADO(A))

CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT OAB - MT0013525A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000970-20.2018.8.11.0050. AUTOR(A): FABIO VANIN CLAUDINO RÉU: 

ALINE MARIA VELKE DECISÃO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Pedido de Partilha de 

Bens. 2. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 19 de dezembro 

de 2018, às 13h15min, a se realizar no CEJUSC, devendo ser citado o réu 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, em consonância com o 

disposto no art.334 do CPC. 3. CITE-SE o réu em consonância com o art. 

212, § 2º, do CPC, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do 

art.334 do CPC. 4. Havendo desinteresse pelo réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 5. Consigne-se nas 

intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC art. 344). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 12 de novembro de 2018. Pedro Davi Benetti Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000970-20.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE OAB - MT25162/O-O (ADVOGADO(A))

CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT OAB - MT0013525A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000970-20.2018.8.11.0050. AUTOR(A): FABIO VANIN CLAUDINO RÉU: 

ALINE MARIA VELKE DECISÃO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Pedido de Partilha de 

Bens. 2. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 19 de dezembro 

de 2018, às 13h15min, a se realizar no CEJUSC, devendo ser citado o réu 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, em consonância com o 

disposto no art.334 do CPC. 3. CITE-SE o réu em consonância com o art. 

212, § 2º, do CPC, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do 

art.334 do CPC. 4. Havendo desinteresse pelo réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 5. Consigne-se nas 

intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC art. 344). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 12 de novembro de 2018. Pedro Davi Benetti Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001663-04.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1001663-04.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 23.263,10; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[CITAÇÃO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 6 de dezembro de 

2018 MAYRA CORADI BRAGA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 

33822440

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001278-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTMANAUT - INSTALACAO, MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA INES CORDEIRO DE CARVALHO (REQUERIDO)

MARCILIO DOMINGUES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1001278-56.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 199.627,58; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 6 de dezembro de 

2018 MAYRA CORADI BRAGA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 

33822440

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001278-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTMANAUT - INSTALACAO, MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA INES CORDEIRO DE CARVALHO (REQUERIDO)

MARCILIO DOMINGUES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1001278-56.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 199.627,58; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 6 de dezembro de 

2018 MAYRA CORADI BRAGA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 

33822440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 104470 Nr: 4028-48.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VEDIEJDVG, ACSM, AVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:16457/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Se preenchidos os requisitos legais, cumpra-se conforme descrito no 

campo finalidade, servindo-se cópia da presente como mandado.

Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação.

 Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 13/02/2019, às 

14h30min.

 Oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99542 Nr: 1798-33.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIMAR ORLANDO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Tendo em vista a ausência dos requeridos, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 13h00min a realizar-se 

no CEJUSC

2. Intime-se as partes

 3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76794 Nr: 3234-32.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

Jonas Mendes Barra Vieira - OAB:13.116, MOACIR RIBEIRO - 

OAB:3562-B, VANIA DOS SANTOS - OAB:11332

 SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se de Execução em que o exequente informa o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento.

2. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 
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mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100858 Nr: 2418-45.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR ANGELO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ANTONIO DE LEMOS 

ALMEIDA - OAB:38.384/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro como requerido o pedido de fls. 53. Expeça-se a respecitiva carta 

precatória de citação, devendo o exequente providenciar o necessário 

para o seu cumprimento, em especial recolher as custas processuais na 

Comarca Deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95234 Nr: 4876-69.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDO, MSDO, MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Tendo em vista a ausência dos requeridos, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 21 de janeiro de 2019, às 13h30min a realizar-se no 

CEJUSC

2. Intime-se as partes

 3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 104560 Nr: 4074-37.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2VDVDEFCMDCG-M, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO AVELINO DUARTE 

- OAB:OAB/MS n° 7.675, LUIZ GUSTAVO M. A. LAZZRI - OAB:OAB/MS 

n°14.415

 Vistos, etc.

Se preenchidos os requisitos legais, cumpra-se conforme descrito no 

campo finalidade, servindo-se cópia da presente como mandado.

Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação.

 Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 13/02/2019, às 

15h00min.

 Oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101012 Nr: 2506-83.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME LUIZ ADAMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687-MT, MICHELL ANTÔNIO BREDA - OAB:16.990-OAB/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, impulsiono estes autos com 

a finalidade de INTIMAR a parte requerida Parecis Máquinas Agrículas Ltda 

por meio de seus causídicos Dr. Mauro Rosalino Breda OAB/MT 14.687 e 

Dr. Michell Antônio Breda OAB/MT 16.990. para que fiquem cientes de que 

foi designada audiência conciliação nos autos 101012, para o dia 

05/12/2018, às 13:15min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23915 Nr: 574-46.2007.811.0050

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO DO SANGUE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID, 

FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VIANA - 

OAB:16642, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8.224-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, MARIA AUGUSTA 

CAPALDO PEREIRA - OAB:OAB/MS 17.158, Maria Mercedes Filártiga 

Cunha - OAB:MS/7830, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:10.068, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, STELLA 

HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:10931

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que sejam intimadas as 

partes, na pessoa de seus advogados, para que, querendo, se manifeste 

acerca do laudo pericial de fls. 734/823, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75999 Nr: 2789-14.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De: GABINETE DA PRIMEIRA VARA

Para: Primeira Vara Criminal e Cível

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90017 Nr: 1794-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALNER ROGÉRIO MACHADO DOS SANTOS, 

ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12.462 MT, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que apresente suas 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87355 Nr: 336-75.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E METALURGICA NOVO 

PROGRESSO EIRELI EPR., HAMILTON AZEVEDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5.200/MS, CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS - 

OAB:56.709/DF, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595/MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, 
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DANILO SILVA oliveira - OAB:oab/ms 15359-b, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5.699-B, FABIANNY CALMON 

RAFAEL - OAB:21.897/MT, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953/MS, 

LARISSA MARQUES - OAB:19574/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4.681/TO, 

LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:OAB/TO 

5143-B, Mauro Somacal - OAB:58.806, NATALIA HONOSTORIO DE 

REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A, SUENE CINTYA DA CRUZ - OAB:28002/MS, YANA 

CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito a fim de intimar o Advogado da parte autora para 

recolher o preparo, comprovar o recolhimento por petição nos autos, 

retirar na Secretaria, distribuir, comprovar a distribuição e acompanhar o 

cumprimento da carta precatória na comarca de Vilhena/RO. No prazo 

legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95686 Nr: 5121-80.2017.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL LEMOS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSANGELA MARIA DOS SANTOS, Cpf: 

01473177464, Rg: 3383276-5, Filiação: Maria José dos Santos, data de 

nascimento: 15/01/1976, brasileiro(a), natural de São José da Laje-AL, 

solteiro(a), Telefone 65 99973 3093. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, ainda, considerandoa presunção de veracidade dos fatos 

alegados,JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva. As medidas terão 

vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo 

principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o suposto 

agressor.Diante do exposto, posterga-se os efeitos das respectivas 

medidas deferidas pelo prazo de 01 (um) ano, contados da ciência da 

ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 201, §2º, do 

CPP .Ressalta-se, contudo, que ocorrendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.Decorrido tal 

prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de eventual e novo 

comportamento desviado do indiciado.Por derradeiro, INTIME-SEa 

requerente e o requerido via DJE (art. 270 e 346 do CPC).Sem custas e 

honorários. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE o Ministério 

Público.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o presente 

incidente.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mayra Coradi Braga, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de novembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99593 Nr: 1817-39.2018.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA SOARES DE MELO, Cpf: 

05022986183, Rg: 24253480, Filiação: Luiza Soares e Jose Cabral de 

Melo, data de nascimento: 07/07/1984, brasileiro(a), natural de João 

Dourado-BA, solteiro(a), do lar, Telefone 65 99667 6297. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINALAudiência de InstruçãoDia 29 de 

outubro de 2018, às 14h20min.Autos n°: 99593 PRESENTES: O Juiz de 

Direito, o membro do Ministério Público, o Advogado do réu e o réu. 

AUSENTES: A vítimaOCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a 

presença das pessoas acima mencionadas. O requerido concordou com a 

manutenção das medidas protetivas, ressalvada a questão de se 

aproximar e manter contato com os seis filhos em comum do casal, 

referidas pelo Juízo ressalvando que isto não implica em confissão e que 

não possui qualquer interesse em se aproximar da vítima ou manter 

contato com ela, tendo o MPE concordado e manifestado favorável ao 

julgamento procedente da demanda.DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz 

proferiu o seguinte DESPACHO: “VISTOS ETC... Trata-se de medidas 

protetivas deferidas por este Juízo em favor de Marcia Soares de Melo e 

em desfavor de Isaias Rezende de Meireles. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Em audiência, o requerido concordou com a 

manutenção das medidas protetivas, ressalvada a questão de se 

aproximar e manter contato com os seis filhos em comum do casal, 

referidas pelo Juízo ressalvando que isto não implica em confissão e que 

não possui qualquer interesse em se aproximar da vítima ou manter 

contato com ela, tendo o MPE concordado e manifestado favorável ao 

julgamento procedente da demanda. É o relatório. Decido. Tendo em vista a 

concordância parcial do requerido em relação a manutenção das medidas 

protetivas e manifestação do MPE, homologo o reconhecimento parcial dos 

pedidos iniciais de concessão de medidas protetivas com a ressalva de 

aproximação e manter contato com os filhos comuns do casa, ficando o 

processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso III, 

alínea “a”,do CPC. Saem os presentes devidamente intimados. Dou o 

presente por publicada. Intime-se a vítima por edital. Com o transito em 

julgado arquive-se os autos. Expeça-se o necessário, cumpra-se a 

CNGC.” As partes renunciam ao prazo recursal. NADA MAIS, encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata.Pedro Davi 

BenettiJuiz de DireitoLais Liane ResendePromotora de JustiçaGláucio 

Rogerio Reis CapistranoAdvogado do réuIsaias Rezende de Meirelesréu

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 09 de novembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80261 Nr: 909-50.2016.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDERSON RIZZOTO, Filiação: Terezinha 

Valdiva Rizzoto e João Rizzoto, data de nascimento: 18/07/1984, 

brasileiro(a), natural de Planalto-PR, solteiro(a), eletricista, Telefone 65 

9996 9087. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, ainda, considerando a presunção de veracidade dos fatos 

alegados, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na peça 
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exordial, nos termos da liminar deferida, cuja validade perdurará enquanto 

a vítima não desistir, até o fim do processo de conhecimento e, 

eventualmente, de execução.Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, junte-se cópia dessa decisão no procedimento criminal relativo a 

esses fatos (se existir) e arquive-se. P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mayra Coradi Braga, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 07 de novembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65455 Nr: 3483-51.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

06428356406, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/11/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de JOÃO FERREIRA 

DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

ISSQN.imp serv Qd Nat./2008, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 113/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 263,59 - Valor Atualizado: R$ 239,63 - Valor Honorários: 

R$ 23,96

Despacho/Decisão: Código: 65455DECISÃO Vistos.I – Cite-se a parte 

executada, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixa-se 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo 

artigo 8º, inciso III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso IV 

do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural 

apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial.IV – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena 

dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 

2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VI – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informa-se que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado.VII - Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Campo Novo do Parecis/MT, 03 de abril de 

2017.Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 12 de novembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70125 Nr: 3334-21.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA MARIA MACHADO 

FRANÇA QUEIROZ - OAB:14472- MT, ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISI KOLLING - 

OAB:15.788/MT, PRICILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:

 Tendo em vista a notícia do falecimento do Advogado da parte autora 

(fato notório nesta Comarca), Dr. Rogério de Campos, único Procurador 

constituído nos autos, conforme procuração de fls. 12, nos termos dos 

artigos 313, inciso I, § 3º e 689 do CPC/2015, suspendo o processo pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e determino a intimação pessoal da parte autora 

para constituir novo Advogado.

Com a manifestação ou em caso de inércia, façam-me os autos conclusos 

para sentença.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87041 Nr: 191-19.2017.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5423, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Divórcio proposta por CLEVERSON PEREIRA DA 

SILVA e THAIS PEREIRA DO NASCIMENTO.

2. As partes acordaram quanto ao divórcio pugnando pela homologação 

do acordo e decretação do divórcio.

3. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

4. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 5. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

6. No que tange ao divórcio, a separação de fato restou satisfatoriamente 

comprovada nos autos, estando patente a inviabilidade e impossibilidade 

de reconciliação.

 7. Não há mais que se exigir lapso temporal para o divórcio, já que o § 6º 

do artigo 226 da CF, com a alteração promovida pela EC 66/2010, dispõe 

simplesmente que “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”.

 8. Assim, a dissolução da sociedade conjugal é medida que se impõe.

9. No mais, o acordo avençado entre as partes se mostra hígido, eis que 

satisfatoriamente resguardados os interesses dos envolvidos.

10. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo apresentado na peça inicial e, consequentemente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 567 de 1103



nos termos do artigo art. 226, § 6º da Constituição Federal, c/c 1.571, IV 

do Código Civil e art.24, §único da Lei do Divórcio, decretar o divórcio 

CLEVERSON PEREIRA DA SILVA e THAIS PEREIRA DO NASCIMENTO.

11. Por fim, JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

12. Nos termos do art. 17, § 1º, da Lei n. 6.515/77, concedo ao cônjuge 

virago o direito de voltar a usar o nome de solteiro, qual seja, THAIS 

PEREIRA DO NESCIMENTO.

13. Expeçam-se os competentes ofícios e mandados.

14. P. I.C.

15. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62644 Nr: 618-55.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR COPINI, ROSANGELA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA, 

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478, 

MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4.272/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A, ROGERIO DE AVELAR - 

OAB:12303-A

 SENTENÇA

Vistos.

1. As partes entabularam acordo pelo qual estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido e, em consequência, pôr 

fim à presente demanda.

2. Dessa forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, devida a homologação por ato judicial.

3. Ante o exposto, HOMOLOGO a convenção entabulada entre as partes 

para que surtam seus efeitos legais e, por conseguinte, EXTINGO a 

presente demanda a teor do que dispõe o art. 269, III, do CPC.

4. Tendo em vista os depósitos judiciais efetuados, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento do referido valor conforme constante no acordo.

5. Custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios na 

forma acordada.

6. ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações necessárias.

7. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 104681 Nr: 4122-93.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3VDCDNM-M, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, RECEBO a presente 

missiva.

2. Em consequência, designo a audiência para o dia 23 de janeiro de 2019, 

às 14h30min.

3. Intime-se.

4. Notifique-se o IRMP.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79891 Nr: 715-50.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos,

1. Defiro o pedido de fl.46

2. Expeça-se o alvará na forma pleiteada, devendo a serventia se atentar 

acerca dos valores e poderes conferidos ao patrono pela procuração 

outorgada, bem como a existência de eventual contrato de honorários.

 3. Após, manifestem-se as partes em 05 dias, fazendo os autos 

conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101276 Nr: 2641-95.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do laudo pericial de fls. 45/47, no prazo legal. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97098 Nr: 708-87.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do laudo de fls. 39/41, no prazo legal. Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 78499 Nr: 4327-30.2015.811.0050

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

 Audiência de Instrução

Dia 18 de junho de 2018, às 17h54min.

Autos n°: 78499

PRESENTES: O Juiz de Direito, A Representante do Ministério Público, a 

Advogada da Parte Requerente, a Requerente, a Advogada da Parte 

Requerida nomeada para o ato e a Requerida.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas. As partes transigiram parcialmente nos 

seguintes termos: A genitora exercerá o direito de visitas em finais de 

semanas alternados a partir das 08h00min da manhã do sábado devendo 

a genitora buscar a menor Tamires na residência do genitor em Mundo 
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Novo, Distrito de Brasnorte/MT e devolvê-la na residência da avó da menor 

Tamires, Sra Zilda Paes Barreto Tavares no domingo às 16h00min em 

Campo Novo do Parecis/MT, iniciando-se no próximo final de semana 

(23/24 de junho de 2018); As partes ainda acordam ainda pela realização 

de estudo pelo Conselho Tutelar e Psicossocial pela Equipe Multidisciplinar 

do Fórum na residência do Genitor e da Genitora nas Comarcas de 

Brasnorte/MT e Sapezal/MT; até que sejam realizados os estudos pelo 

Conselho Tutelar de Sapezal/MT e Equipe Multidisciplinar do Fórum de 

Sapezal/MT as primeiras visitas serão realizadas na residência da amiga 

da parte requerida Sra Daiane Leor, localizada no Espaço Bronze Toda 

Linda, no Bairro Olenka, em Frente ao Condomínio Papagaio, Campo Novo 

do Parecis/MT, devendo o Conselho Tutelar de Campo Novo do Parecis 

supervisioná-las. Sendo favorável o estudo do Conselho Tutelar da 

Comarca de Sapezal/MT, bem como da Equipe Multidisciplinar da Comarca 

de Sapezal/MT, as visitas poderão ser realizadas naquela Comarca pela 

genitora do menor. Pelo MPE: MM. Juiz, inicialmente a anuência em relação 

aos termos acordados, eis que atende ao interesse da criança ao convívio 

familiar. Quanto à competência, a despeito da manifestação de f. 199-201, 

pugna pela manutenção do eito nesta Comarca em homenagem a 

instrumentalidade das formas e economia processual. Isso porque, está 

Comarca situa-se como um denominador comum entre as partes servindo 

inclusive de local para viabilizar as visitas maternas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“VISTOS ETC... Nomeio exclusivamente para o ato a douta advogada, Dra 

Marinalva Ramos Rodrigues, a fim de representar a requerida no presente 

ato fixando o valor de 1URH que deverão ser pagos pelo Estado. Por ora 

acolho a competência deste Juízo para julgar e processar o feito nos 

termos da manifestação ministerial nesta audiência. Acresço ainda que a 

permanência do processo nesta Comarca torna a tutela jurisdicional mais 

ágil, eficaz e segura ao infante forte no princípio do melhor interesse da 

criança em virtude das partes residirem nas Comarcas de Brasnorte e 

Sapezal e a Comarca de Campo Novo do Parecis estar situada no termo 

médio, sendo ainda relevante mencionar que o Distrito de Novo Mundo é 

mais próximo da cidade de Campo Novo do Parecis do que Brasnorte. 

Homologo o acordo sobre as visitas entabulado nesta audiência. 

Expeça-se ofício aos Conselhos Tutelares de Sapezal e Brasnorte para 

realizarem estudos na residência do genitor e genitora da menor, bem 

como ao Conselho Tutelar de Campo Novo do Parecis para supervisionar 

as visitas a serem exercidas pela genitora na residência da Sra Daiane 

Leor. Expeça-se carta precatória para a Comarca de Brasnorte e Sapezal 

para a realização de Estudo Psicossocial pela Equipe Técnica do Juízo. 

Com o aporte dos estudos vistas as partes para a devida manifestação. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de setembro de 

2018, às 13h30min, devendo as testemunhas serem arroladas no prazo 

de 10(dez) dias e atualizar o endereço nos autos. A Secretaria para 

certificar nos autos e juntar a respeito do julgamento do Agravo de 

Instrumento interposto às f. 97-100. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Saem os presentes intimados.” NADA MAIS, encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata.

 Pedro Davi Benetti Lais Liane Resende

Juiz de Direito Promotora de Justiça

Maria Rosemar Buratti Marinalva Ramos Rodrigues

Advogada Advogada nomeada para o ato

Claudinei Tavares Carina Tassi Correira Comin

Requerente Requerido

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000808-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER CROPSCIENCE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR EICHELT (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através dos patronos constituídos, para que no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos, ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO EM FS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71049 Nr: 4028-87.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO ACOSTADA EM FLS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91595 Nr: 2759-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDSJ, EDSD, MMC, WCDF, MMC, DRF, EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT, MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - 

OAB:9.445/MT, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada EDEZIO DA SILVA 

DANTAS, através de seus advogados, para que apresente as alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101555 Nr: 2766-63.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: COMARCA DE JUARA/MT, MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

- OAB:16164

 Impulsiono os autos para intimar o advogado do réu, via dje, acerca da 

audiência redesiganada para o dia 06/12/2018, às 08h00min, a ser 

realizada na sala de audiências deste Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39981 Nr: 237-81.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA 

REGINA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO Z. MENDONÇA 

- OAB:6.576-MT, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354, 
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FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938, 

NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS 

GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO LUÍS MORAES DA 

SILVA - OAB:36.427PR, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT, THALLYTTA 

DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 (...) DECIDO.Sem delongas, indefiro o requerimento formulado pela parte 

executada Saul às f. 286-288, eis que inexistem nos autos qualquer 

comprovação da relação de prejudicialidade entre os feitos que 

resultariam em dependência intrínseca.A parte executada Maria Regina foi 

devidamente citada às f. 182 verso, todavia observo que o pleito de f. 

201-203 não está acompanhado da devida procuração de representação 

processual.Assim, intimem-se os patronos constantes às f. 202-203 para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, procedam à devida regularização 

processual da executada Maria Regina.Por fim, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus patronos, via DJE, para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos atos necessários face a 

penhora realizada nos autos, bem como que apresente cálculo atualizado 

do valor do débito em comento.Decorrido in albis o prazo mencionado, 

intime-se a parte exequente, pessoalmente, para dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção por abandono.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 13 

de julho de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28175 Nr: 1590-98.2008.811.0050

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA PEZUTI ALBA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO DIVINO RODRIGUES, RENATO 

MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA REBELLO - OAB:81.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, PATRICIA 

ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição da carta precatória a ser expedida nos 

autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo na Secretaria e 

retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34345 Nr: 1120-96.2010.811.0050

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI DAS CHAGAS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB/MT 17.555-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 Vistos.

Ante o exposto, intime-se pessoalmente o requerido para que, nos termos 

do artigo 398 do NCPC, apresente a cópia legível dos documentos 

aportados às f. 77-80, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 300.00 (trezentos reais).

 Após, certifique o trâmite e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60517 Nr: 1510-95.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A - ATUAL DENOMINAÇÃO 

DO BANCO AUTOLATINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DA CRUZ SOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA DA CRUZ SOTT, Cpf: 

00927664127, Rg: 14661543, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação de depósito, 

para determinar ao requerido deposite o bem ou o valor o contrato firmado, 

cujo débito deverá ser atualizado de acordo com o contrato e até a data 

do efetivo pagamento, mais custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios de 10% e, via de consequência, extingo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o réu ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor do débito. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações.P.R.I.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 31 de julho de 

2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 14 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100166 Nr: 2107-54.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR IMPÚBERE 

ajuizada por Claudielly de Figueredo Alves em face de Erivelton da Cunha 

Aguario.

Às f. 25-27 a liminar de busca e apreensão foi deferida, oportunidade que 

fora designada audiência de conciliação.

Às f. 35 certificou-se a impossibilidade de intimação da requerente e, às f. 

36 certificou-se que não houve citação da parte requerida.

Termo de audiência de conciliação às f. 39, onde a advogada da parte 

requerente pugnou pela nova tentativa de intimação das partes.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

O art. 274, parágrafo único do CPC que estabelece que não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria, de modo que se presumem válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.

Outrossim, na forma do art. 485, III, do CPC, será extinto o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências 
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que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias.

Nessa esteira, constitui dever da parte autora manter endereço atualizado 

nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.

Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.

Com efeito, revogo a liminar proferida às f. 25-27.

Feitas as anotações e baixas devidas, proceda-se ao ARQUIVAMENTO 

destes autos.

Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da AJG.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91595 Nr: 2759-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDSJ, EDSD, MMC, WCDF, MMC, DRF, EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT, MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - 

OAB:9.445/MT, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT

 Vistos.

Não obstante a conclusão para prolação de sentença, verifica-se que não 

houve a intimação dos réus Edézio da Silva Dantas e Edicio Augusto da 

Silva, por meio de seus patronos constituídos, para apresentação dos 

memoriais finais.

Assim, determino à Secretaria Judicial que tome as cautelas necessárias 

para promover a intimação do réu, para apresentação dos memoriais 

finais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29230 Nr: 2648-39.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTON IMA INDUSTRIA DE MÁQUINAS LTDA 

ME, JEAN VOLNEI ANTON, NELI MARLENE ANTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON MACHADO BARRETO - 

OAB:12420/MT

 Vistos.

I - Chamo o feito à ordem para revogar a decisão de f. 67, uma vez que 

incabível no presente momento processual. Proceda-se com o necessário 

para o desbloqueio dos valores de f. 69-70.

II – Deixo de analisar o pleito de f. 77-78, pois uma vez julgada a ação 

encerra a prestação jurisdicional deste juízo de primeiro grau.

 III – Intime-se a parte apelada, na pessoa do advogado constituído às f. 

79, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação 

interposto às f. 43-46, no prazo legal. Escoado o prazo com ou sem 

contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para a apreciação do recurso, consignando as 

nossas homenagens de estilo.

IV – Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 103567 Nr: 3616-20.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANDRE NUNES ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT, ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA - 

OAB:23.340-O/MT

 Vistos.

De início, diante o teor do pedido de f. 36, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

 Sem prejuízo, designo audiência de suspensão condicional para o 

__03_/__09_/_2019__, às __15__h_20__min.

Intime-se o réu e o seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14675 Nr: 1610-31.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA, CLÓVIS JOSÉ 

MINOSSO, REMIGIO DORIVAL MOMESSO, CLEUZA DE OLIVEIRA MORAES, 

MARIA LADI NOGUEIRA MOMESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:11088, MILTON 

DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Vistos.

Trata-se de execução para entrega de coisa ajuizada por Denoga do 

Brasil S.A. em face de Waltiney Pereira Santana, Clovis José Minosso, 

Cleuza de Olimeira Moraes, Remigio Durival Momesso e Maria Ladi 

Nogueira Momesso.

Às f. 43-44 foi determinada a citação dos devedores para, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, pagarem o débito, ou oferecer à penhora bens 

suficientes para assegurar a totalidade do débito.

O executado Clóvis, Cleuza, Remígio e Maria Ladi foram devidamente 

citados, enquanto Waltiney não foi encotrado para citação, consoante 

certidão inclusa às f. 50.

Às f. 51-52 os executados Clóvis, Cleuza, Remígio e Maria Ladi 

informaram a pretensão de embargar a presente execução, bem como 

ofereceram bens à penhora.

Em seguida, o exequente aceitou os bens ofertados, no entanto impugnou 

os valores a eles atribuídos. Na mesma oportunidade requereu a lavratura 

do termo de penhora e depósito (f. 58).

Às f. 60 foi determinado que os executados comprovassem as 

propriedades dos bens.

Às f. 62 os executados informaram que os documentos das aquisições 

dos bens não se encontram mais junto ao acervo contábil do executado 

Clovis e, que tais provas de propriedade resumem-se unicamente nas 

notas fiscais de aquisição. Ainda, informou a localização dos maquinários.

Às f. 65 o exequente pugnou pela citação editalícia de Waltiney, o que foi 

deferido às f. 67.

O executado Waltiney foi citado por edital (f. 70).

Às f. 72-73 o exequente informou que a presente ação foi nomeada de 

forma indevida como “execução para entrega de coisa”, quando na 

verdade seria “execução por quantia certa” e, que tal falha teve seu 

desdobramento quando houve o pedido de citação por edital do devedor, o 

qual foi deferido, sendo que no rito da execução por quantia não se admite 

citação por edital, mas sim o arresto de bens do devedor faltoso. Na 

mesma oportunidade pugnou pela desconsideração da citação por edital e 

requereu o arresto de bens do devedor ainda não citado.

Às f. 74 foi determinada a intimação da exequente para ratificar o “de 

acordo” no que se refere aos bens indicados à penhora pelos 

executados, à vista de não ter sido juntado o comprovante de 

propriedade.

O exequente aceitou as nomeações, impugnando entretanto, o valor dado 

a cada um dos bens oferecidos à penhora. Ainda, requereu a avaliação 

dos referidos bens e, a remoção para sua posse (f. 75-76).

Às f. 78 foi determinada a avaliação dos bens.

Auto de avaliação juntado às f. 82.

O exequente concordou com a avalição, bem como requereu a remoção 

imediata dos bens (f. 84).

Às f. 85 foi determinada a redução a termo a penhora dos bens, bem 

como o depósito com a exequente ou pessoa por ela indicada.

Termo de penhora às f. 92.

Às f. 104 foi determinada a remoção do bem penhorado, depositando-o 

junto ao exequente. Ainda foi determinada nova avaliação do em, haja 
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vista a ultima ter sido realizada em 22/10/2008.

Às f. 122 certificou-se a impossibilidade da realização da penhora por não 

ter localizado os bens descritos.

O exequente pugnou pela realização da penhora online (f. 124-125), o que 

foi deferido às f. 138.

Extratos do bloqueio juntados às f. 139-141, ocasião que a penhora restou 

parcialmente positiva.

Em seguida, a executada Maria Ladi requereu o levantamento da penhora, 

sob o argumento de impenhorabilidade de salário, enquanto o executado 

Remígio requereu o levantamento dos valores argumentando a 

impenhorabilidade de quantia depositava em caderneta de poupança (f. 

142-145).

O exequente pugnou pelo indeferimento do pedido (f. 152).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Observa-se que a penhora online restou parcialmente frutífera, já que foi 

realizado o bloqueio da quantia de R$ 5.849,60 (cinco mil, oitocentos e 

quarenta e nove reais e sessenta centavos) da conta do executado 

Remígio Durival Momesso e a quantia de R$ 178,48 (cento e setenta e oito 

reais e quarenta e oito centavos), constantes na conta corrente da 

executada Maria Ladi Nogueira Momesso.

Após a constrição dos valores, a executada Maria Ladi pleiteou a 

liberação dos valores bloqueados, alegando ser impenhorável, com 

fundamento no art. 833, inciso IV, do CPC, enquanto o executado Remígio 

argumentou a impenhorabilidade nos termos do inciso X, do mesmo 

diploma legal.

O objetivo da penhora é fazer com que o exequente não sofra os efeitos 

contrários, na tentativa de satisfação de seu crédito, mesmo que o 

numerário seja proveniente de salário, devendo ser utilizado para 

descontar a quantia devida.

A regra de impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, inciso IV, do 

CPC, visa por a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a 

titulo de “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, 

proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias 

recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do 

devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal, (...)”, em virtude da natureza alimentar 

de referidas verbas.

Nesse sentido, os julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO 

ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência da Casa tem entendido 

que, em contratos bancários, havendo pactuação expressa, é possível o 

desconto por consignação de até 30% das verbas salariais recebidas 

pelo contratante. Situação diversa é a penhora sobre proventos e salários 

do devedor, tendo em vista a absoluta impenhorabilidade prevista no art. 

649, inciso IV, do CPC, a qual, em princípio, só pode ceder vez para a 

satisfação de crédito alimentar (§ 2º). 2. Embargos recebidos como 

agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - EDcl no REsp: 

1284388 MT 2011/0230248-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Data de Julgamento: 24/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 30/04/2014)

Ainda, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já 

decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE 

VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – 

PROVENTOS - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA 

IMPENHORABILIDADE (ART. 649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – 

POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 

30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso 

IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se 

esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, 

desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos 

rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não 

representa risco de comprometimento de renda essencial à sua 

subsistência e da sua família. (Ag 124332/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, 

Publicado no DJE 18/11/2015)

No entanto, o valor bloqueado da executada totaliza o montante de R$ 

178,48, ou seja, menor que 30% de seu salário, conforme extrato juntado 

às f. 147-148.

Por sua vez, a regra prevista no inciso X, do art. 833, do CPP visa a 

impenhorabilidade de “quantia depositada em caderneta de poupança, até 

o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”

Acerca da impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de 

poupança, a jurisprudência trás o seguinte entendimento:

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

REALIZAÇÃO DE PENHORA ON LINE. ALEGAÇÃO DE 

IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IX, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO 

CARÁTER ALIMENTAR DA INTEGRALIDADE DOS VALORES. 1- Não 

obstante o bloqueio de ativos financeiros por meio do Sistema BacenJud 

não deva descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, é ônus da parte 

devedora demonstrar, mediante prova cabal, que a integralidade dos 

valores constritos tenha como origem a percepção de proventos. A 

impenhorabilidade, ademais, deve recair sobre os valores indispensáveis 

à sobrevivência no mês em que depositados, e não sobre a totalidade de 

valores já incorporados ao patrimônio do devedor, tal como os 

empregados em investimentos, ainda que provenientes remotamente de 

benefícios previdenciários. 2 - Hipótese em que os extratos bancários 

insertos aos autos confirmam a percepção de benefícios previdenciários 

pelos embargantes, mas igualmente apontam a existência de outros 

valores creditados que não se submetem à impenhorabilidade legal, 

permanecendo disponíveis valores suficientes para o atendimento das 

necessidades básicas dos devedores, de forma que não foi comprovada 

a penhora sobre parcela insuscetível de constrição. Precedentes do STJ e 

desta Corte. APELAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (Apelação Cível 

Nº 70058543562, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 05/03/2014).

No caso dos autos, foram penhorados valores na conta do executado 

Remígio, contudo, este não demonstrou que os depósitos, em conta 

poupança, de tais valores constituía a fonte de seu sustento ou de sua 

família, deste modo, o pedido de desbloqueio não merece prosperar.

Ante o exposto indefiro os pedidos de f. 142-145.

Sem prejuízo, manifestem-se a exequente em prosseguimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94013 Nr: 4194-17.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT

 (...).Outrossim, decreto o perdimento dos bens apreendidos nos itens 2 a 

7 do termo de apreensão de f. 21, em favor da União, nos termos do art. 

63 da Lei nº 11.343/06, vez que restou comprovado seus usos no 

comércio de drogas. Das disposições finaisApós o trânsito em julgado:1. 

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao 

TRE-MT; 3. Expeça-se guia de recolhimento, para formalização do 

processo de execução, acompanhando cópia a denúncia, da sentença e 

da certidão do trânsito em julgado, e;4. Comunique-se aos órgãos de 

Identificação Estadual e Federal, bem como à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Mato Grosso; 5. Após o trânsito em julgado, a Sra. 

Escrivã deverá expedir ofício a autoridade policial para que providencie a 

remessa do entorpecente ao órgão do Ministério da Saúde ou congênere 

estadual, observando a pesagem por ocasião do recebimento por parte do 

responsável pelo citado órgão, informando a este juízo para anotação nos 

autos.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 03 de 

dezembro de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28104 Nr: 3615-55.2006.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO ESTEVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ANTONIO ESTEVÃO DA SILVA, Rg: 

1.664.981, Filiação: Cícero Estevão da Silva e Terezinha Marinho da Silva, 

data de nascimento: 26/12/1978, brasileiro(a), natural de Joaquim 

Gomes-AL, solteiro(a), braçal. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "No dia 26 de Janeiro de 2007, em horário não 

determinado do período noturno, JOSÉ ANTONIO ESTEVÃO DA SILVA, 

depois de prévio acordo e com identidade de deígnios, impulsionandos 

pela vontade livre e consciente de subtraírem para si coisa alheia móvel, 

com ânimo definitivo. Assim gindo, JOSE ANTONIO ESTEVÃO DA SILVA 

praticou a conduta descrita no artigo155§4º, inciso IV do Código Penal."

Despacho: Autos nº: 3615-55.2006.811.0050 (Código 28104)Autor: 

Ministério Público Estadual Réu: José Antônio Estevão da 

SilvaVistos.Compulsando os autos com a devida diligência, observo que 

todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por 

consequência, promover sua citação pessoal.No entanto, todas as 

tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra 

em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o 

exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério 

Público.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 

363, §1º, do Código de Processo Penal.Caso o acusado não responda a 

ação, tampouco constitua advogado dentro do prazo editalício, abra-se 

vista ao Ministério Público para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, 

requerendo o que de direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está 

segregado na Cadeia Pública local, bem como expeçam-se ofício à 

Superintendência de Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de 

informar acerca de possível segregação do denunciado, servindo a 

presente como ofício.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis – MT, 16 de outubro de 

2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 07 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101555 Nr: 2766-63.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: COMARCA DE JUARA/MT, MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

- OAB:16164

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará participando do curso 

denominado “Curso de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz – 

Não Conflitivo” na cidade de Cuiabá/MT, para o qual foi convocada pelo E. 

TJMT, conforme ofício nº 001/2018-PRES-NUGJUR, redesigno a audiência 

para o dia 06/12/2018, às 08h00min, a ser realizada na sala de audiências 

deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se. Requisitem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64386 Nr: 2413-96.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA PEZZI GIACOMET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA C. CARREIRA S. 

RAMOS - OAB:9.989

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença entre as partes acima nominadas.

As partes amigavelmente firmaram acordo a respeito da dívida objeto da 

presente demanda, mediante as condições estabelecidas no documento 

de f. 125.

 Às f. 127-127, a parte executada informa o cumprimento do acordo, 

pugnando pela liberação dos valores bloqueados e a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

 Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

No decorrer do procedimento sobreveio informação acerca do integral 

adimplemento da obrigação, de modo que a extinção do feito em razão do 

pagamento é medida que se impõe.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos 

autos, a parte executada satisfez a obrigação.

Custas e honorários na forma acordada.

Expeça-se o necessário para o levantamento dos valores bloqueados às 

f. 116-118.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28162 Nr: 1578-84.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FABIAN COIMBRA 

CASADO - OAB:44753/PR, ANA LUCIA MACEDO MANSUR - 

OAB:21951, NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - OAB:122.124/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FÁTIMA RAMOS - 

OAB:6.938/MT

 Vistos.

Sobre o pleito de f. 144-145, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80873 Nr: 1253-31.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA ALIANÇA DE PRODUTORES DO 

PARECIS-CAAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEZISBEL DOS SANTOS SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Previamente a análise do pedido de f, 71-73, intime-se a parte exequente 

para que colacione aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a certidão 

simplificada da empresa executada, a ser obtida junto à Junta Comercial 

do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72961 Nr: 919-31.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO PEREIRA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para informar o termo final do acordo 

entabulado para a quitação do débito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

sob pena de presumir-se a quitação integral do débito com a consequente 

extinção do feito.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61092 Nr: 2102-42.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO GUAPORÉ AGRONEGÓCIOS 

LTDA-ME, MAGNO RODRIGO MOREIRA, GRACIELA KATZER MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALE DO GUAPORÉ AGRONEGÓCIOS 

LTDA-ME, CNPJ: 06192925000168, atualmente em local incerto e não 

sabido MAGNO RODRIGO MOREIRA, Cpf: 00679511040, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não sabido 

GRACIELA KATZER MOREIRA, Cpf: 97373850049, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos autos, o executado 

satisfez a obrigação.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais.Custas pela parte requerida.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 14 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 12469 Nr: 2584-05.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIEEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AEROFITO COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 01346979000206, Inscrição Estadual: 

13.174891-2. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA QUE APRESENTE OS 

DADOS BANCÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ.

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Trata-se de ação de execução 

fiscal ajuizada pela parte exequente em face do executado, no valor de R$ 

5.315,05 (cinco mil trezentos e quinze reais e cinco centavos). A inicial foi 

recebida em 13 de outubro de 2.003, conforme se vê às f. 08.Às f. 11-17 

a empresa executada ofereceu bem em garantia à execução, qual seja, 

um pulverizador columbia A1, ano 1995, Marca JACTO, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais).A parte exequente manifestou discordância em 

relação ao bem oferecido à penhora.Às f. 25 foi rejeitado o bem dado em 

garantia e, por conseguinte, foi determinada a expedição de mandado de 

penhora face aos bens do executado.Às f. 54 aportou certidão 

informando a impossibilidade de penhora de bens da parte executada. Às 

f. 77 foi determinada a penhora dos veículos descritos e caracterizados 

às f. 72-74.Às f. 80 aportou certidão informando a impossibilidade de 

penhora do veículo.Às f. 107-109 consta o detalhamento do bloqueio 

realizado nas contas bancárias da parte executada. Na oportunidade, foi 

bloqueado o valor de R$ 7.814,40 (sete mil oitocentos e quatorze reais), 

bem como foi determinado o desbloqueio de R$ 32,38 (trinta e dois reais e 

trinta e oito centavos).Às f. 136-144 a parte exequente pugnou pela 

suspensão do feito face a compensação dos débitos. O feito foi suspenso 

(f. 145).Decorrido o prazo da suspensão, a parte exequente pugnou, 

novamente, pela suspensão da execução ao argumento de que o 

processo de compensação ainda pende de análise administrativa. Insta 

consignar que o protocolo do pedido de compensação é datado de 

12/01/2009 (f. 150).Intimada a dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

manteve-se inerte (f. 162), tendo o feito sido extinto conforme sentença 

de f. 163.Às f. 179 consta ofício informando a vinculação do valor de R$ 

7.815,96 junto ao presente feito, bem como solicita o envio de 

comprovante de depósito do valor de R$ 32,38 (trinta e dois reais e trinta e 

oito centavos).DECIDO.Sem delongas, não há o que se falar em envio de 

comprovante de depósito do valor de R$ 32,38 (trinta e dois reais e trinta e 

oito centavos) porque conforme se vê às f. 107-109 consta o 

detalhamento do bloqueio realizado nas contas bancárias da parte 

executada, sendo que naquela oportunidade foi bloqueado o valor de R$ 

7.814,40 (sete mil oitocentos e quatorze reais), bem como foi determinado 

o DESBLOQUEIO de R$ 32,38 (trinta e dois reais e trinta e oito 

centavos).Assim, não há o que se falar em envio de comprovante de 

depósito à Conta Única.Quanto mais, certifique o transito em julgado da 

sentença proferida.Intime-se a parte executada para que apresente os 

dados bancários para expedição do alvará.Em seguida, nos termos do 

Provimento 68/2018/CNJ, intime-se a parte exequente para manifestação 

em dois dias.Decorrido o prazo sem manifestação da parte exequente, 

EXPEÇA-SE o competente alvará em favor da parte executada e, se 

transitado em julgado, arquive-se o feito.Decorrido o prazo, com 

manifestação da parte exequente, tornem os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 14 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33165 Nr: 3198-97.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI & CASTOLDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO LENHA INDUSTRIA COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, MIGUELANGELO DE BARROS BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ECO LENHA INDUSTRIA COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 07432563000106 e atualmente em local 

incerto e não sabido MIGUELANGELO DE BARROS BASSO, Cpf: 

11987624890, Rg: 21.994.764, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, ACERCA DO BLOQUEIO 

DO DINHEIRO EM DEPÓSITO, POR MEIO DO SISTEMA BACEN JUD.

Despacho/Decisão: Vistos,Compulsando os autos, verifico que inexiste 

óbice para o acolhimento do pedido levado a efeito pela parte 

exequente.Outrossim, o art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem 

legal de preferência dos bens que deverão ser submetidos a constrição, 

de modo que torna viável a penhora de contas e ativos financeiros em 

nome do executado, conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o 

bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do 
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sistema Bacen-Jud, conforme requerido pelo exequente.Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida.Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio.Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo 

legal, querendo, ofereça embargos.Na hipótese de não ser encontrado 

valor ou encontrado em valor mínimo, intime o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 14 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92638 Nr: 3354-07.2017.811.0050

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSOLANI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEME ASSUNÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOEME ASSUNÇÃO DA SILVA, Cpf: 

93146779153, Rg: 2659913-9, Filiação: João Vieira da Silva e Maria 

Ivonete Assunção, data de nascimento: 26/09/1978, brasileiro(a), natural 

de Parnarama-PR, divorciado(a), Telefone 65 99686 2898. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACERCA DO 

LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO PRESENTE NOS AUTOS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 21 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73141 Nr: 1031-97.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA ARTE METALURGICA LTDA ME, 

RENATO RAIMUNDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERRA ARTE METALURGICA LTDA ME, 

CNPJ: 14466453000112 e atualmente em local incerto e não sabido 

RENATO RAIMUNDO DOS SANTOS, Cpf: 52251780149. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 21 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95761 Nr: 5176-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRENOVO - CONCRETO CAMPO NOVO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONCRENOVO - CONCRETO CAMPO 

NOVO LTDA, CNPJ: 15011972000159. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 21 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37316 Nr: 669-37.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANA KARLA CASARIN FARIAS, CARLOS 

EGMAR DE ARAÚJO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, VERA LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10.886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GIANA KARLA CASARIN FARIAS, Cpf: 

00592177157, brasileiro(a), convivente, promotora de vendas e 

atualmente em local incerto e não sabido CARLOS EGMAR DE ARAÚJO 

FLORES, Cpf: 40791807134, Rg: 801128, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 27 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32950 Nr: 2995-38.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANDERSON LOURENÇO BARROS, Cpf: 

91253225168, Rg: 13559970-2, Filiação: Manoel Lourenço Barros e Maria 

Helena Sampaio da Silva, data de nascimento: 19/05/1982, brasileiro(a), 

natural de Maceio-AL, solteiro(a), dist. serv. festas, Telefone 33252609. 
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atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 27 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76254 Nr: 2937-25.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCELO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO MARCELO VIEIRA DE SOUZA, 

Cpf: 97112941172, solteiro(a), administrador. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 27 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64511 Nr: 2537-79.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHRG, RARG, LGRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANILO GIRARDI, Cpf: 01728992907, Rg: 

6.665.492-3, Filiação: Antonio Girardi e Odila Rupolo Girardi, data de 

nascimento: 23/10/1976, brasileiro(a), natural de Barracão-PR, casado(a), 

operador de máquinas. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes 

na forma e condições pactuadas no termo de f. 70-73, para que produza 

os seus efeitos legais e jurídicos.Com efeito, JULGO EXTINTO o presente 

feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b 

do CPC. Custas judiciais pelo requerido.Atente-se ao cumprimento do 

Provimento 40/2017/CGJ.A seguir, arquivem-se estes autos, observadas 

as formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 27 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 104552 Nr: 4070-97.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS MORAES ARANHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hudson L. Oliveira - 

OAB:21.613-MT, Liomar S. Almeida - OAB:21.001-MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

 Audiência de Instrução

Dia 27 de novembro de 2018, às 18h32min.

Autos n°: 104552

PRESENTES: O Juiz de Direito e o Representante do Ministério Público.

AUSENTES: As vitimas.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“VISTOS ETC... Considerando a certidão de f. retro redesigno a audiência 

para oitiva das vítimas Wely Renan Gonçaves Naressi e Dilsa Gonçalves 

da Rocha para o dia 28 de janeiro de 2019, às 17h00min. Saem os 

presentes devidamente intimados. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.” NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

Luiz Augusto Ferres Schimith

Promotor de Justiça

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23355 Nr: 13-22.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z LIDANI SERRALHERIA, ZELIA LIDNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): Z LIDANI SERRALHERIA, CNPJ: 

03253139000135 e atualmente em local incerto e não sabido ZELIA LIDNI, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 27 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64589 Nr: 2615-73.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA SILVA SANTOS ARAUJO, NEUZA 

SILVA SANTOS ARAUJO CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROC. FEDRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEUZA SILVA SANTOS ARAUJO, Cpf: 

93146639149, Rg: 125.27513910423, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido NEUZA SILVA SANTOS ARAUJO CONFECÇÕES E 

ACESSÓRIOS, CNPJ: 12398968000105. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACERCA DA PENHORA 

VIA SISTEMA BACEN-JUD, PARA QUE NO PRAZO LEGAL, QUERENDO, 

OFEREÇA EMBARGOS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 27 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 21255 Nr: 1552-57.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J DOS SANTOS RETIFICA ME, EDELCIO 

JÉFERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): E. J DOS SANTOS RETIFICA ME, CNPJ: 

02691911000138 e atualmente em local incerto e não sabido EDELCIO 

JÉFERSON DOS SANTOS, Cpf: 71888101091, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACERCA DA PENHORA 

VIA SISTEMA BACEN-JUD, PARA QUE NO PRAZO LEGAL, QUERENDO, 

OFEREÇA EMBARGOS.

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Tendo em vista a juntada do 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, certifique se houve 

a intimação da parte executada para manifestação acerca da penhora.Se 

positivo, expeça-se o competente alvará.Se negativo, intime-se o 

executado para que, querendo, oponha embargos no prazo legal.Sem 

prejuízo, intime-se a parte exequente para que apresente valor atualizado 

do débito, bem como indique bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada, no prazo de quinze dias.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 27 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70500 Nr: 3604-45.2014.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOUSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON SOUSA PEREIRA, Cpf: 

03562716338, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 21 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81840 Nr: 1859-59.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS SOARES DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, MARCO ANTONIO 

MEDEIROS DA SILVA - OAB:5423, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, 

determino a progressão do reeducando VINICIUS SOARES DA MOTTA ao 

regime SEMIABERTO, devendo cumprir as condições que lhe serão 

impostas, ficando advertido que o descumprimento, a prática de novo 

delito ou a prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá 

ocasionar a REGRESSÃO de regime.[...] Para tanto, DESIGNO audiência 

admonitória para fixação das condições impostas ao regime semiaberto 

para o 06/12/2018, às 17h15min, que será realizada na sala de audiência 

deste Juízo, devendo o reeducando comparecer munido de documento 

pessoal e acompanhado de seu advogado e/ou Defensor Público.Deverá 

o(a) Oficial(a) de Justiça cientificar o recuperando no ato do cumprimento 

do alvará de soltura que deverá comparecer na audiência ora designada, 

sob pena de ser-lhe decretada sua prisão.Outrossim, deverá o Sr. Oficial 

de Justiça certificar qual endereço o recuperando poderá ser encontrado, 

inclusive, contato telefônico (se houver).Expeça-se o competente Alvará 

de Soltura em favor do reeducando Vinicius Soares da Motta, acima 

qualificado, devendo ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo 

tiver que permanecer preso.Intimem-se.Cumpra-se, com URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61659 Nr: 2663-66.2012.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DALACOSTA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE MAZO 

FAVERO - OAB:10262/B, JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:8209-B/MT, LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - 

OAB:11955

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação, certifique se houve a apresentação das 

razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contrarrazões, 

certifique e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88450 Nr: 920-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA MACEDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11.991/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ADRIANO OLIVEIRA 

MACEDO, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81315 Nr: 1534-84.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RICARDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18.701/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, BENEDITO RICARDO DE 

ALMEIDA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70444 Nr: 3562-93.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA ROLEDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA SENA VIDIGAL - 

OAB:16.402, JEANNIE ROSA E SILVA - OAB:6.510/MT, LEONARDO 

SÜLZER PARADA - OAB:11.846-B, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES 

DA CUNHA - OAB:17.508, TIAGO AUED - OAB:9.873-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:25100

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78328 Nr: 4201-77.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDA, LGADJ, JS, JGRA, PEDJS, KDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.505-A/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por, Lorrainy 

Gabrielly Acacio de Jesus e João Gabriel Rodrigues Acacio, 

representados por sua genitora Thais Rodrigues de Acacio, e Pablo 

Eduardo de Jesus Sponchiado e Karolaine de Jesus Sponchiado, 

representados por Jocelia Sponchiado em face de HSBC Seguros Brasil 

S.A., todos qualificados nos autos em epígrafe.

As partes informaram a composição de acordo, mediante as condições 

estabelecidas no documento de f. 268-270.

O Ministério Público opinou pela homologação do acordo (f. 271).

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que as partes 

transigiram amigavelmente, conforme f. 268-270.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta e, em consonância 

com o parecer ministerial, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes na forma e condições pactuadas no termo de 

f. 268-270, para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, ‘b’, do Código de Processo 

Civil.

Isento de custas e despesas processuais.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100673 Nr: 508-12.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLCDS, JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se ação guarda unilateral com regulamentação de visitas ajuizada 

por Tarciano Caetano da Silva, em face do menor R. L. C. da. S., 

representado por sua genitora Jacilene da Silva.

Realizada audiência de conciliação, foi celebrado o acordo entre as partes 

(f. 38).

É o que cabia relatar.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto aos alimentos, guarda e direito de 

visitas do menor, mantendo e resguardado o melhor interesse da criança.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes, no tocante aos alimentos, guarda e direito de 

visitas do menor Rhuan Lucas Caetano da SIlva, na forma e condições 

pactuadas no termo de f. 38, para que produza os seus efeitos legais e 

jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC.

 Expeça-se o competente termo de guarda.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Sem custas em face do benefício da Justiça Gratuita.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101285 Nr: 2645-35.2018.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos ajuizada por Maria Rosa Lobato em face de 

Batista Brugnario, ambos devidamente qualificados nos autos.
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No transcorrer do processo, a parte autora peticionou pugnando pela 

desistência da ação f. 30.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente às f. 30 e, via de consequência, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Recolham-se eventuais mandados expedidos.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98976 Nr: 1555-89.2018.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos ajuizada por Bruno da Silva Brito em face 

de Arão Brito da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 Realizada audiência de conciliação, foi celebrado o acordo entre as 

partes (f. 50).

É o que cabia relatar.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto aos alimentos.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 50, para que produza os seus efeitos 

legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III do CPC.

 Sem custas em face do benefício da Justiça Gratuita.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64228 Nr: 2262-33.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLUMBIA VIDEO LOCADORA LTDA-ME, 

CARLOS GOMES ROBERTO, ROSIANE ALVES SANTANA ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial ajuizada 

por Banco Bradesco S/A em face de Columbia Videolocadora Ltda. ME, 

Carlos Gomes Roberto e Rosiane Alves Santana, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

As partes informaram a composição de acordo, mediante as condições 

estabelecidas no documento de f. 76-77.

Formalizados os autos vieram conclusos.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente na presente 

demanda.

Assim, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 76-77.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Custas na forma acordada.

Operada a coisa julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100458 Nr: 2258-20.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHSDL, LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR 

- OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de exoneração de alimentos ajuizada por Bartolomeu 

José de Lima em face de M. H. S. de L., representado por sua genitora 

Luciana dos Santos, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

No transcorrer do processo, a parte autora peticionou pugnando pela 

desistência da ação f. 25.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente às f. 25 e, via de consequência, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Recolham-se eventuais mandados expedidos.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78091 Nr: 4040-67.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS, TDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA LEAL 

ESMERALDINO - OAB:6299

 Vistos.

Trata-se de ação de revisional de alimentos ajuizada por A. B. dos S., 

representada por sua genitora Terezinha Dias dos Santos, em face de 

Odeon Pereira e Silva.

 Realizada audiência de conciliação, foi celebrado o acordo entre as 

partes (f. 85).

É o que cabia relatar.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 
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transigiram amigavelmente quanto aos alimentos da menor, mantendo e 

resguardado o melhor interesse da criança.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes no tocante aos 

alimentos da menor na forma e condições pactuadas no termo de f. 85, 

para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

 Sem custas em face do benefício da Justiça Gratuita.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37893 Nr: 1247-97.2011.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA MELO DANTAS, JOSÉ FREIRES DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MOACIR FROIS, MÁRIA DE FÁTIMA 

DOS SANTOS FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por Maria Nilza Melo Dantas e 

José Freire Dantas em face de José Fernandes de Oliveira Neto, todos 

devidamentes qualificados nos autos em epígrafe.

Às f. 380, parte autora peticionou pugnando pela desistência da ação, 

com a devida anuência dos requeridos e interessada Caixa Econômica 

Federal.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal e, levando em consideração a anuência dos 

requeridos e interessada, acolho o pedido formulado às f. 380 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem 

conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.

Com efeito, expeça-se o necessário para o levantamento dos valores 

depositados judicialmente, conforme requerido.

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 26270 Nr: 2904-16.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS 

LTDA., JONAS DE MELLO DANTAS, VILMAR RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDI FIGUEREDO BRIDI - OAB:, 

LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2.619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:3.056/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal.Com isso, intime-se o exequente 

para, no prazo de cinco dias indicar bens passíveis de penhora em nome 

da parte requerida, sob pena de extinção e arquivamento.Após, voltem 

conclusos para deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 8739 Nr: 1915-83.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MH COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA, NELSON HENKEMAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal.Com isso, intime-se o exequente 

para, no prazo de cinco dias indicar bens passíveis de penhora em nome 

da parte requerida, sob pena de extinção e arquivamento.Após, voltem 

conclusos para deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 9444 Nr: 2621-66.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal.Com isso, intime-se o exequente 

para, no prazo de cinco dias indicar bens passíveis de penhora em nome 

da parte requerida, sob pena de extinção e arquivamento.Após, voltem 

conclusos para deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71368 Nr: 45-46.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. SALVADOR DE LIMA - ME, ADRIANO 

SALVADOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...)Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço 

lançado à f. 65.Assim, INTIME-SE o exequente para indicar o atual 

endereço da parte executada, em 10 dias, sob pena de extinção e 

a r q u i v a m e n t o  d o  f e i t o . A p ó s ,  v o l t e m  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84491 Nr: 3479-09.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, ECSANDRO CARLOS BARP, LUIZ CESAR BORNELLO, 

FABIANE MARIA LANGER BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço 

lançado à f. 56-57.Assim, INTIME-SE o exequente para indicar o atual 

endereço da parte executada, em 10 dias, sob pena de extinção e 

a r q u i v a m e n t o  d o  f e i t o . A p ó s ,  v o l t e m  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 88555 Nr: 981-03.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSHOWS COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ALVES ARAUJO - ME, 

JHONATHAN ALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ELY SILVEIRA - 

OAB:72.789/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, observo que a parte exequente pugna pela realização de 

buscas no Sistema Infojud e Renajud.

Acontece que em detida análise do feito, constato que inexistem nos autos 

notícias de que a parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta 

Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou 

empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site 

de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

 Nessa esteira, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de cinco dias, indique bens passíveis de penhora em nome do 

executado, COMPROVANDO AS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

REALIZADAS NOS AUTOS, notadamente as expostas no parágrafo 

anterior, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93053 Nr: 3617-39.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FALEIROS CRUZ GARCIA, JOAO 

ROBERTO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista os motivos alegados, os documentos juntados, JULGO 

PROCEDENTE o pedido conforme pleiteado na inicial, autorizando VERA 

LUCIA FALEIROS CRUZ GARCIA, que detém representação da parte 

requerente João Roberto Garcia (f. 09-11), a efetuar o levantamento dos 

valores existentes na conta do FGTS e eventual saldo PIS/PASEP junto à 

Caixa Econômica Federal, de titularidade de RAFAEL CRUZ GARCIA, 

falecido aos 11/08/2017, que era inscrito no CPF sob nº 005.833.511-07. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais em virtude do 

recolhimento havido às f. 06-07.Empós cumprida a determinação, 

certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, promovendo o 

arquivamento dos autos, desse que procedida às anotações baixas de 

estilo.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97070 Nr: 688-96.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO MIGUEL MALDANER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, Tairo Domingos Dartora - OAB:16.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12.642/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo apresentado às f. 462, e 

determino a suspensão da ação, com fulcro no artigo 922 do Código de 

Processo Civil até seu o cumprimento integral.Publique-se. Intimem-se.Sem 

prejuízo, considerando o decurso do prazo para pagamento da avença, 

intimem-se as partes para manifestarem quanto ao cumprimento do acordo 

entabulado.Por fim, considerando que a avença pactuada entre as partes 

contém pleito que interfere juridicamente nos autos de código 77473, que 

tramita em apenso a estes autos, determino seja trasladado o acordo 

apresentado às f. 462 para os autos em apenso, certificando-se nestes 

autos.Com o cumprimento da determinação supra, tornem os autos 

conclusos para deliberações ou prolação da sentença de 

extinção.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77473 Nr: 3657-89.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO MIGUEL MALDANER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12.529-A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 Vistos.

Sem maiores delongas, antes da análise das peças processuais 

aportadas nestes autos, determino seja dado cumprimento à decisão 

proferida nos autos nº 688-96.2018.811.0050 – código 97070, que tramita 

em apenso.

Com o cumprimento da determinação supra, juntem-se todas as peças 

processuais pendentes e tornem os autos conclusos para deliberações 

ou prolação da sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81128 Nr: 1435-17.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ARAUJO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Em que pese ter sido consignado no decisum proferido às f. 88 que os 

autos encontram-se em fase de citação, corrige-se a informação para 

reconhecer que o feito aguardava a localização do réu para realização de 

seu interrogatório.

Todavia, o patrono constituído do réu informou que desconhece o 

paradeiro dele, não se opondo ao prosseguimento do feito sem a 

presença do réu.

Portanto, ante a incerteza do paradeiro do réu, decreto sua revelia nos 

moldes do artigo 369 do CPP. Por conseguinte, declaro encerrada a 

instrução processual, e determino a abertura do prazo para apresentação 

dos memoriais finais, na forma do artigo 403, § 3º do CPP.

Vê-se que o órgão ministerial já apresentou seus memoriais escritos (f. 

91-97). Destarte, intime-se a Defesa do réu, por meio de publicação no 

DJE, para apresentação dos memoriais escritos no prazo legal.

Cumpridas as determinações supra, certifique-se tornem os autos 

conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80221 Nr: 893-96.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia de f. 

04-06 para CONDENAR o réu JOSÉ EDVALDO DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da 

Lei nº 9.503/1997 (CTB[...].DA SUBSTITUIÇÃO DA PENATendo em vista 

que o réu preenche as condições objetivas e subjetivas previstas no 

artigo 44 e seguintes do Código Penal, aplico a substituição da pena 

privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito (art. 44, § 2º, 
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primeira parte, CP), por entender ser esta medida socialmente 

recomendável ao caso dos autos.A pena consistirá na prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas, cujas formas e condições 

serão fixadas em audiência admonitória a ser designada para tal 

finalidade.SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENAComo foi aplicada ao 

acusado a substituição da pena privativa de liberdade, medida que lhe é 

penalmente mais favorável, como reconhecido no item 65 da Exposição de 

Motivos do Código Penal, não há que se falar em aplicação do sursis, na 

esteira do disposto no artigo 77, III, do CP.DOS BENS E VALORES 

APREENDIDOSCom fulcro no artigo 1.471 da CNGC-TJMT, decreto a 

quebra da fiança arbitrada ao acusado, e determino que os valores 

recolhidos às f. 26 sejam destinados ao Conselho da Comunidade da 

Execução Penal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, por 

intermédio de vinculação à conta única judicial pelo sistema SISCONDJ 

para posterior liberação à conta bancária da entidade, certificando-se nos 

autos.DAS DIPOSIÇÕES FINAIS E GERAISIsento o réu do pagamento das 

custas e despesas processuais, pois apesar de ter constituído advogada, 

requereu a isenção da cobrança das custas e despesas processuais 

declarando ser pobre nos termos da lei (f. 61-63), o que demonstra a 

hipossuficiência.Conforme dispõe o art. 392, inciso I do Código de 

Processo Penal, intime-se pessoalmente o réu da presente sentença 

condenatória.Certificado o trânsito em julgado, [...].Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000634-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA NUNES PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000634-16.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quinta-feira, 06 de Dezembro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000488-72.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICES ASSESSORIA E COBRANCAS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO MENEGUZZI DE BERNERT OAB - PR32779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000488-72.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que a 

contestação foi apresentada tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

apresentar impugnação no prazo legal. Campo Novo do Parecis 

(MT),Quinta-feira, 06 de Dezembro de 2018. NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000663-66.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000663-66.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ROSALINA BATISTA DE 

MENEZES - ME REQUERIDO: MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, 

não compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 29 de 

novembro de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 29 de novembro de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000675-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BORTOLON & BORTOLON LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PEREIRA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000675-77.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Nos termos do art. 351 do NCPC, INTIME-SE a Requerente, na pessoa de 

seus ilustres Procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e de 

incompetência do juízo alegadas pela Parte contrária. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 6 

de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001132-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UMBERTO JOAO GUENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

CERTIFICO em cumprimento a determinação judicial nos autos supra que, 

em diligências na zona rural neste município, comigo o meirinho Milton 

Santos, dirigi-me na localidade[1] indicada no r. mandado onde aí sendo na 

sede da Fazenda Água Santa/Mara não encontrei nenhum funcionário, 

apesar de saber que o gerente Marcos Antônio Machado funcionário do 

atual possuidor Vanderlei Luis Barbiere que, se encontrava ausente 

acompanhando seu filho em tratamento médico, segundo informações 

prestadas pelo Sr. Vanderlei Luis Barbiere – via telefone 
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043-98826-8583,. Em continuidade, em diligências na propriedade, procedi 

concomitantemente vistoria “in locco” com posterior levantamento de 

dados e após pesquisa de mercado, atribuído valores consoante autos & 

avaliações anexos. Nessa esteira, lavrado o respectivo termo, diligenciei 

novamente na localidade declinada no rodapé onde aí estando em dias e 

horários diversos, não localizei os Executados, restando na ocasião 

prejudicada suas intimações acerca da constrição e avaliação. Data 

Vênia, face prazo exíguo para cumprimento, justifico eventual delonga 

haja vista quantidade de mandados distribuídos indistintamente requerendo 

prioridade, cumprindo concomitantemente as ordens emanadas para 

intimação de audiências cíveis, criminais, Juizado Especial, da infância e 

violência doméstica, bem como escala de férias e folgas compensatórias 

de meirinhos no período, sendo mister ressaltar ainda a extensão territorial 

do imóvel e distância da sede desta Comarca, implicando além das 

vistorias “in locco” na coleta de dados[2] possíveis, posteriores pesquisas 

de mercado objetivando elaboração de autos respectivos que 

reproduzissem o mais próximo possível o atual valor de mercado nas 

regiões de situação, face tratar-se de áreas tecnicamente com potencial 

agrícola de considerada valorização imobiliária além de diligências visando 

eventual intimação dos Executados. Em tempo, segue anexo requerimento 

de complementação de diligências. O referido é verdade e dou fé. [1] 

Rodovia BR 070, Km 280 (núcleo urbano de Primavera do Leste) 80 Km 

sentido Vila União neste município. [2] Fazenda: Água Santa/Mara. /MT, 5 

de dezembro de 2018. MACKS MOREIRA DO PRADO Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122557 Nr: 2275-87.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna da Silva, Agnaldo Souza Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12.903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Autos nº. 2275-87.2017.811.0051 - 122557

Cobrança

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Subscritor, após o julgamento do RE 631240, o STF 

firmou entendimento, com repercussão geral, da necessidade de prévio 

requerimento administrativo para configuração do interesse de agir, e 

assim poder ingressar em Juízo.

Dessa forma, ainda que a Requerente tenha carreado aos autos o prévio 

requerimento administrativo, nota-se importante circunstância a impedir a 

continuidade do feito. É que o pedido administrativo ainda não foi julgado 

por insuficiência de documentos, de forma que não se pode advogar pela 

negativa da Requerida, porquanto, sequer encerrado foi o procedimento 

administrativo.

 Assim sendo, mostra-se mesmo impossível o recebimento da inicial, 

conforme já decidido pela jurisprudência:

“Nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF 

(03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal.” (Ap 132736/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Isso posto, INTIMEM-SE os Requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, tragam aos autos prévio requerimento administrativo, com eventual 

negativa do Requerido, sob pena de julgamento do feito sem resolução de 

mérito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82676 Nr: 2335-65.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 

Créditorios não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:MS/11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80622 Nr: 850-30.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Maria Paulino Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos Termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS , para intimar 

a parte Requerida para manifestar-se das Folhas 207/209 no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27708 Nr: 1814-96.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio Hoffmann Rigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimarães Agrícola Ltda, Banco Fibra S/A, 

Banco Bradesco S/A, Banco Indusval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Marcon - 

OAB:4660-B, Andrea Teixeira Pinho Ribeiro - OAB:OAB/SP 200.577, 

Andréia Lehnen - OAB:10752-B, José Edgard da Cunha Bueno - 

OAB:126.504/SP, Mauro Caramico - OAB:111110, Roberta Macedo 

Vironda - OAB:89.243/SP

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

quanto as folhas 575/576, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33247 Nr: 3366-62.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivia Conceição de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 74315 Nr: 3302-81.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerealista Jardim Alegrence Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, que transcorreu o prazo e até a presente data a 

Parte Executada nada manifestou, razão pela qual, IMPULSIONO OS 

AUTOS para a Parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83943 Nr: 3235-48.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaro do Nascimento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Cadore, Odair de Tal, ADAIR PEREIRA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adair Pereira Leite - 

OAB:2275-A, Cloves Vanderlei Eickhoff - OAB:12125-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31191 Nr: 1301-94.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorena Walker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a sentença prolatada nos autos dos Embargos 

à Execução, de código 97780, foi transladada nos autos conforme folhas 

145, razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação da Parte 

Requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias , manifeste-se 

requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82581 Nr: 2262-93.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca do petitório retro colacionado, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82367 Nr: 2089-69.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caetano de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Santiago Corretores Associados Ltda, 

Cooperativa dos Produtores de Campo Verde - Cooperverde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CAETANO BERNARDI - 

OAB:21013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-B/MT, Mariana Caetano Bernardi - 

OAB:21013/O, Murilo Carvalho Santiago - OAB:OAB/MG 23699

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca das 

fls. 111/112, requerendo o que entender de direito, para o prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17908 Nr: 646-30.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127-MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, que transcorreu o prazo e até a presente data a 

parte executada nada manifestou, razão pela qual, IMPULSIONO OS 

AUTOS para a Parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81359 Nr: 1413-24.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0, Roberta Nigro Franciscatto - OAB:133443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Certifico e dou fe´, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte executada não confirmou nos autos o pagamento do 

débito, razão pela qual, nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

presentes autos, para intimação da parte exequente, no prazo de 

10(dez)dias, indicar bens disponíveis do executado, sob pena de 

suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77951 Nr: 2844-30.2013.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Garcia Maciel Transportes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte requerida nada manifestou, razão pela qual, 

Impulsiono os presentes Autos para Intimação para a parte Autora, para 

que no prazo de 15 (quize) dias, requeira o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35145 Nr: 1685-23.2011.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdS, MdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Cloves Vanderlei Eickhoff, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 12125-B, para proceder à devolução destes 

autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234, §§ 2º e 3º, do Novo Código de Processo Civil, 

nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74871 Nr: 3876-07.2012.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte requerida nada manifestou, razão pela qual, 

Impulsiono os presentes Autos para Intimação para a parte Autora, para 

que no prazo de 15 (quize) dias, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74318 Nr: 3305-36.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerealista Jardim Alegrence Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia Manuela David Iorck 

Menusi - OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992, Evandro Cesar Alexandre dos Santos 

- OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

requerida, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111810 Nr: 3266-97.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca 

do laudo pericial acostado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119540 Nr: 958-54.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene de Almeida Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesse Moreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2575-49.2017.811.0051 - 123281

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

A fim de conferir prosseguimento ao feito, INTIME-SE a Inventariante, por 

meio de seu Procurador, e pessoalmente, no endereço anexo, para que dê 

o devido prosseguimento ao feito, apresentando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a GIA-ITCD, já acompanhada da avaliação feita pela autoridade 

fazendária.

Após, nos termos do art. 636 do NCPC, deverá a Inventariante apresentar 

as últimas declarações.

Apresentadas as últimas declarações, INTIMEM-SE os demais herdeiros 

para que se manifestem no prazo de 15 dias.

Não havendo impugnação às últimas declarações, deverá a Inventariante 

comprovar nos autos o recolhimento do ITCD, quando então, respeitado o 

prazo de 15 (quinze) dias, a Inventariante, nos termos do art. 647 do 

NCPC, poderá apresentar o pedido de quinhão.

Concluídos os atos acima descritos, VOLTEM-ME os autos conclusos, 

para eventual formalização da partilha por sentença, nos termos do art. 

654 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139201 Nr: 10506-06.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Borges Correia Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o teor da 

certidão do Oficial de Justiça, devendo indicar bens passíveis de penhora 

ou requerer o que entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19439 Nr: 1787-84.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar, Lauro José de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70350 Nr: 3229-46.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Maria Gomes Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139218 Nr: 10521-72.2017.811.0051
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welson Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o teor da 

certidão do Oficial de Justiça, devendo indicar bens passíveis de penhora 

ou requerer o que entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556 Nr: 2-78.1993.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Guia de Magalhães, Lucia Josefa de 

Magalhães

Lucia Josefa de Magalhães, Jurandir Guia de Magalhães, Jorge Avelino 

Holtz Scherer, Afonso Bender Hultz, Mauricio Alibio da Costa, José Adilar 

Pereira da Costa, João Gaspar Pereira Paim, João Guerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-1 - MT, Raimar Abilio Bottega - OAB:3.882-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110-MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para a PARTE 

REQUERIDA, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138913 Nr: 10288-75.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesio da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139069 Nr: 10402-14.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o teor da 

certidão do Oficial de Justiça, devendo indicar bens passíveis de penhora 

ou requerer o que entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128777 Nr: 5082-80.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.S Agronegócio Ltda-ME, Cloves Conceição 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

Parte Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que indique 

bens disponíveis da Executada, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão 

do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116558 Nr: 5562-92.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CAVICHIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o teor da 

certidão do Oficial de Justiça, devendo indicar bens passíveis de penhora 

ou requerer o que entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142898 Nr: 1680-54.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNL, MLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSE, SLMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328, Francielle Santos - 

OAB:20.997-0

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

das Partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem suas 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139051 Nr: 10386-60.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rodrigo Pavinato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o teor da 

certidão do Oficial de Justiça, devendo indicar bens passíveis de penhora 

ou requerer o que entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75116 Nr: 108-39.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Teresinha Kublik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Giórgia M. D. Iorck Menusi - OAB:14.556 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legslação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimaçãoda parte Autora, no prazo de 15(quinze) dias, indicar o número 

de uma conta bancária, para possibilitar a expedição do competente 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75116 Nr: 108-39.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Teresinha Kublik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Giórgia M. D. Iorck Menusi - OAB:14.556 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legslação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimaçãoda parte Autora, no prazo de 15(quinze) dias, indicar o número 

de uma conta bancária, para possibilitar a expedição do competente 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80558 Nr: 800-04.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Azelia dos Santos Rigobello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legslação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimaçãoda parte Autora, no prazo de 15(quinze) dias, indicar o número 

de uma conta bancária, para possibilitar a expedição do competente 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4177 Nr: 71-95.2002.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira Machado, Maria da Glória Soares 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria do INSS Instituto Nacional de 

Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemary Cançado - 

OAB:4.127-A

 Nos termos da legslação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimaçãoda parte Autora, no prazo de 15(quinze) dias, indicar o número 

de uma conta bancária, para possibilitar a expedição do competente 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77765 Nr: 2672-88.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erondina Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legslação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte Autora, no prazo de 15(quinze) dias, indicar o número 

de uma conta bancária, para possibilitar a expedição do competente 

alvará.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000811-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

T. N. L. S. (AUTOR(A))

G. L. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANNE FRANCIELLE MORAIS BASTOS OAB - GO38894 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte autora, na pessoa de sua advogada, para que 

se manifeste acerca dos comprovantes juntados nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, ou requeira o que entender de direito, conforme Cota 

Ministerial. Campo Verde-MT, 6 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1002100-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador(a), 

para EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão id. 

16616705. Campo Verde-MT, 6 de dezembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002215-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. P. (RÉU)

L. R. P. (RÉU)

F. R. P. (RÉU)

L. C. P. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador(a), 

para EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão id. 

16738273. Campo Verde-MT, 6 de dezembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002364-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Autos nº 1002364-59.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. De início, registra-se que o autor postula pelo restabelecimento de 

benefício concedido em ação previdenciária que tramitou na 1ª Vara desta 

comarca, sendo julgada procedente, encontrando-se em fase recursal (nº 

1760-62.2011.811.0051 – código 35220). Nestes termos, considerando 

que a pretensão do requerente é a mesma daquela anteriormente 

pleiteada, a fim de evitar decisões conflitantes, DETERMINO a remessa do 

presente feito à 1ª Vara desta comarca. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 

2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002059-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERSON MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA REJANE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - GO40299 

(ADVOGADO(A))

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO(A))

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDRIO PEREIRA MENDES (REQUERIDO)

DANIEL PEREIRA MENDES (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador, 
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acerca da audiência de conciliação/mediação designada para o dia 

25/01/2019, às 13h30min, à realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao 

edifício do fórum), no endereço acima indicado, devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido na solenidade. Campo Verde-MT, 6 

de dezembro de 2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES 

DE RESENDE Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002328-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CASOLA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO ECKERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002328-17.2018.8.11.0051 Cobrança. Despacho. Vistos etc. É 

cediço que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que 

"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem falta de recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do 

Novo Código de Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa 

legalmente estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a 

gratuidade judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde 

que a parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem 

sua hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, verifica-se que a 

empresa requerente é sociedade limitada com capital social integralizado 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que atua no ramo de comércio 

varejista de materiais hidráulicos e obras de terraplanagem. Não isso 

bastasse, das informações colacionadas ao processo é possível 

observar que a Autora já recebeu o montante de R$ 1.548.000 (um milhão 

e quinhentos e quarenta e oito mil reais) por serviços prestados ao 

Requerido, demonstrando, assim, em uma ótica de cognição sumária, a 

sua capacidade financeira. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da 

Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua 

hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de indeferimento do 

pedido. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e volvam os autos conclusos para análise do requerimento 

de pagamento das custas ao final. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 de dezembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002440-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002440-83.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002443-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002443-38.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002452-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA SOUZA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002452-97.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002457-22.2018.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

LINDACILDE SOARES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002457-22.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000584-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para impugnar(em) a contestação e documentos id. 

15684970 e anexos, no prazo legal. Campo Verde-MT, 6 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001069-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EULINA GUIMARAES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para impugnar(em) a contestação e documentos id. 

16221468, no prazo legal. Campo Verde-MT, 6 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000410-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CAOVILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para impugnar(em) a contestação e documentos id. 

16329370, no prazo legal. Campo Verde-MT, 6 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001334-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINK PUBLICACOES EIRELI (RÉU)

LAERCIO AUGUSTO DE ANDRADE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para impugnar(em) a contestação e documentos id. 

16487311, no prazo legal. Campo Verde-MT, 6 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76187 Nr: 1146-86.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 INTIMO a parte requerida na pessoa do seu procurador para que no prazo 

de 05 (cinco) dias semanifeste-se acerca do petitório do autor de fls. 133. 

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92782 Nr: 1559-31.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deslintamento Campo Verde Ltda-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Faria Zandonadi, Benjamim Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266

 Certifico que, tendo em vista que a publicação do expediente de Ref. 63 

foi publicado sem a alteração da mudança de classe processual (nomes 

das partes e procuradores), torno sem efeito a referida publicação do DJE 

n. 10275, de 14/06/2018, e encaminho para nova publicação a seguir: 

INTIMO A PARTE AUTORA, na pessoa de seu procurador, para tomar 

ciência da determinação de Ref. 63: “Diante do exposto, INDEFIRO a 

caução ofertada pela parte exequente, porquanto o caminhão em questão 

não se mostra apto a cobrir eventuais prejuízos que o executado venha a 

sofrer. Via de consequência, DETERMINO a intimação da própria para que 

ofereça garantia idônea, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

revogação da tutela de urgência cautelar incidental deferida. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde - MT, 08 de março 

de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87787 Nr: 89-62.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Maria Dartora do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (ASSENTAMENTO 28 DE 

OUTUBRO), devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, 
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comprovando nos autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do 

mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137065 Nr: 9330-89.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:MT/5835-A, Thiago de Siqueira Batista

 Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu 

procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca da 

certidão do oficial de justiça de ref.34.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80389 Nr: 657-15.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:OAB/MT 16.637, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:MT/53.11-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33682 Nr: 230-23.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Lopes Britto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75045 Nr: 38-22.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Maria Mendes Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140137 Nr: 415-17.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ferreira Ciciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que intimo a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da complementação de diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 630,30, referente a diligência realizada na zona 

rural, devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, referente ao mandado 52237. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93705 Nr: 1927-40.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnold José Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme extrato do Bacenjud juntado 

na Ref. 76.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153649 Nr: 5964-08.2018.811.0051

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdS, SRC, DFdA, JFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 INTIMO o advogado ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ, OAB/MT 8.028/B, 

para comparecer na audiência de apresentação/instrução designada para 

o dia 11/12/2018, às 14h30min, na Sala de Audiências deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120357 Nr: 1335-25.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fármacia São Lourenço Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20722 Nr: 3062-68.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Di Loreto, Laura Cirino Zandonadi Di Loreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos cópia atualizada da matrícula nº 2.752, 
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do Cartório do 1º Ofício desta Comarca, bem como, esclareça quanto ao 

percentual a ser penhorado, já que a matrícula apresentada tem mais de 

um proprietário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93705 Nr: 1927-40.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnold José Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

apresentada na ref. 69. Dando regular prosseguimento ao feito, em 

atendimento ao pedido formulado na Ref. 73, DETERMINO A 

INDISPONIBILIDADE de eventuais ativos financeiros existentes nas contas 

do executado ARNOLD JOSÉ NEUMANN, pessoa física inscrita no CPF nº 

135.319.999-15, até o valor de R$ 938.122,90 (novecentos e trinta e oito 

mil, cento e vinte e dois reais e noventa centavos), e sua transferência 

para à conta única Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71687 Nr: 678-59.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caiado Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Rodrigues da Silva & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Aparecido Sales - 

OAB:SP/153.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 678-59.2012.811.0051 – 71687

Execução por quantia certa

Decisão.

Vistos etc.

Considerando que até a presente data o executado não foi localizado para 

citação, consoante requerimento de fls. 80/81, desde logo, SUSPENDO a 

presente execução, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921do 

NCPC). Decorrido 01 (um) ano sem que seja noticiada a localização do 

devedor começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, 

§ 4º do NCPC).

 Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório até ulterior 

manifestação das partes ou o advento do prazo prescricional, contado a 

partir do término do período de suspensão.

Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, bens de 

propriedade da parte executada, o processo será desarquivado para 

prosseguimento da execução (art.921, §3º do NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 31 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6546 Nr: 902-12.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:5705/MT, 

Paulo Inácio Helene Lessa - OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2004/183 (Código 6546).

Execução.

Decisão.

Vistos etc.

Considerando que não foi possível localizar quaisquer bens do executado 

passíveis de penhora, embora tenham sido tomadas todas as providências 

neste sentido, de rigor a aplicação do disposto no art. 921, inciso III, do 

NCPC.

LUIZ GUILHERME MARINONI, preleciona:

 A ausência de bens penhoráveis determina a suspensão da execução 

(art. 921, Ill, CPC). O mesmo se diga se só se localizam bens 

impenhoráveis, se não se localizam bens para responder à execução ou 

se são localizados bens obviamente insuficientes (art. 836, CPC). Em tal 

caso, a suspensão poderá durar por até um ano, com a consequente 

suspensão do prazo prescricional da dívida (art. 921, § 1.0 , CPC). Findo 

esse prazo, tem início a contagem do prazo de prescrição intercorrente 

(art. 921, § 4.0 , CPC). Assim, a suspensão da execução por prazo 

superior ao da exigibilidade do direito importa prescrição intercorrente. 

Aplica-se à prescrição intercorrente o mesmo prazo prescricional que 

disciplina o prazo para acionabilidade da pretensão em juízo. ( in Novo 

código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 864).

Diante do exposto, considerando a inexistência de bens penhoráveis, 

conforme noticiado pelo exequente às fls. 141, DETERMINO o integral 

cumprimento das deliberações constantes nos itens “c.1” e seguintes da 

decisão de fls. 125/127.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Campo verde, 03 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 154514 Nr: 6270-74.2018.811.0051

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gestor Judiciário da 2.ª Vara Cível de Campo Verde/MT, 

Danielle Fagundes Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio César de Oliveira - 

OAB:8.312/MT, Sofia Alexandra Mascarenhas - OAB:7.102-B/MT

 Processo nº 6270-74.2018.811.0051 – Código 154514.

Restauração de autos

Despacho.

Vistos etc.

 De proêmio, tendo em vista os elementos constantes nas informações 

apresentadas pelo Gestor Judicial, PROMOVO a restauração dos autos da 

ação de conhecimento condenatória com pedido de antecipação de tutela 

n. 1221-2181-47.2014.811.0051, código 82486.

Por conseguinte, INFORME-SE ao Distribuidor para fins de registro e 

anotação à margem da distribuição do processo desaparecido.

CITEM-SE, a seguir, as partes, para manifestar-se sobre a restauração, no 

prazo de 05 (cinco) dias, podendo impugná-la ou concordar com ela, mas 

juntando, em qualquer caso, cópias, contrafés e mais reproduções dos 

atos e documentos que estiverem em seu poder (art. 714, NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde - MT, 03 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 131748 Nr: 6748-19.2017.811.0051

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Dainez Gentilin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gessy Mateus Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 ..........

Destarte, considerando a impossibilidade de visualização de um direito 
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líquido e certo do impetrante, já que a decisão do Poder Público de não 

renovar a licença de operação de seu estabelecimento encontra, a 

princípio, respaldo em lei, há óbice à concessão da ordem.

Ante ao exposto, DENEGO a segurança impetrada com fulcro no artigo 

487, inciso I, do CPC.

 Deixo de condenar o impetrante ao pagamento de custas e despesas 

processuais em virtude da previsão do artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição Estadual e de honorários advocatícios em virtude da previsão 

do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

Publique-se. Intimem-se.

Ciência ao MPE.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Verde/MT, 04 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153649 Nr: 5964-08.2018.811.0051

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdS, SRC, DFdA, JFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Processo nº 5964-08.2018.811.0051 (Código 153649).

Representação pela prática de ato infracional.

Decisão.

Vistos etc.

I – RECEBO a representação oferecida contra TIAGO MARQUES DA 

SILVA, DANIELI FERREIRA DOS ANJOS, JOSIANE FERREIRA COSTA e 

SARA ROCHA CORREA, devidamente qualificados nos autos, por 

preencherem os requisitos legais estabelecidos na Lei nº 8.069/90.

II – CITEM-SE (art. 111, I, Lei 8.069/90), cientificando-os do teor da 

representação, bem como seus pais ou responsáveis, notificando todos a 

comparecer à audiência de apresentação/instrução que designo para o 

dia 11.12.2018, às 14h30min, devendo o Sr. Oficial de Justiça informar que 

deverão comparecer na audiência acompanhados de advogado. Caso os 

representados não possuam condições de contratar advogado, será 

nomeada a Defensoria Pública para assistir aos seus interesses.

 III – INTIMEM-SE os representados para comparecerem à audiência supra 

designada, bem como INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

DEFIRO o pedido de item “2” da exordial.

CIÊNCIA ao Ministério Público, e por cautela, à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE com urgência, inclusive no plantão judicial e pelo Oficial de 

Justiça plantonista, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

 Campo Verde - MT, 04 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110792 Nr: 2789-74.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Gianini, LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, 

Pedro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24.956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234.665/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 INTIMO a parte executada ELIO GIANINI, na pessoa de seu advogado, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, 

comprove eventual impenhorabilidade ou existência de excessiva 

indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme 

cópia do extrato do Bacenjud juntado na Ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112371 Nr: 3593-42.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo Matsui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação do executado acerca da penhora on line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72022 Nr: 1011-11.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anete Ferreira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do desarquivamento dos autos, devendo requerer o 

que entender de direito, e NADA sendo solicitados no prazo de 05 (cinco) 

dias, os autos serão remetidos ao arquivo. É o que me cumpre.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138812 Nr: 10231-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugenio de Oliveira Neto Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUGENIO DE OLIVEIRA NETO ME, CNPJ: 

17344668000159. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de EUGENIO DE OLIVEIRA NETO 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto não 

recolhido no prazo - ISS., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 6224/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2015

 - Valor Total: R$ 5.893,52 - Valor Atualizado: R$ 5.893,52 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. De elementar conhecimento que a citação 

por edital constitui medida excepcional, sendo, para tanto, necessário o 

exaurimento de todos os meios disponíveis para a localização pessoal da 

parte ré.Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, dispõe em seu art. 

256, II, e §3º, in verbis:Art. 256. A citação por edital será feita: II - quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; [...] 

§ 3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos.No mesmo sentido, o art. 257, I, 

do NCPC assim dispõe: Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a 

afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 
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circunstâncias autorizadoras; Registra-se, por necessário, que a parte 

exequente desconhece o paradeiro da parte executada, bem como 

restaram infrutíferas as tentativas de sua localização nos endereços 

apontados por meio de buscas nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, 

RENAJUD. Assim, na hipótese versada, constata-se que estão 

preenchidos os requisitos necessários para a realização da citação 

editalícia da parte executada, uma vez que não consta dos autos 

informações acerca de sua adresse. Doutrinando sobre o tema ora em 

debate, FREDIE DIDIER JR assevera que:A citação por edital é admissível: 

a) quando desconhecido ou incerto o réu; b) quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar; c) nos casos expressos em lei 

(art. 256, CPC). [...] A lei estabelece uma presunção legal absoluta de 

desconhecimento ou incerteza do local da citação, quando "infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos" (art. 256, §3°, CPC). (in Curso de 

direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus 

Podivm, 2015. p. 219). Desta feita, considerando que foram esgotadas 

todas as diligências para a realização da cientificação pessoal da parte 

executada, nos termos do art. 256 do NCPC, DETERMINO a citação por 

EDITAL da parte executada Eugenio de Oliveira Neto Me, com o prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos da decisão de Ref. 4, observando todos os 

requisitos legais previstos no artigo 8°, IV, da Lei n° 6.830/80. Por fim, 

transcorrido in albis o prazo para resposta, desde já, em atendimento ao 

princípio do contraditório, NOMEIO o ilustre Defensor Público atuante nesta 

Comarca, para funcionar nestes autos como curador especial da parte 

devedora, com fulcro no art. 72, II, do NCPC, enquanto não for constituído 

advogado pela executada. Após, ENCAMINHE-SE os autos a Defensoria 

Pública para apresentação de defesa no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 26 de setembro de 

2018. André Barbosa Guanaes Simões, Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 05 de dezembro de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110792 Nr: 2789-74.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Gianini, LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, 

Pedro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24.956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234.665/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 02 (duas) diligências na zona rural (ASSENTAMENTO 14 DE 

AGOSTO), devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do 

mandado de intimação dos executados da penhora on line - Bacenjud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81114 Nr: 1229-68.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Neurélio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora na pessoa do seu procurador a fim de 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 164/165, bem como, se for o caso 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 392 Nr: 2032-03.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otávio Eckert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO ALVES DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Souza Ponce - 

OAB:9202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Geancarlos Zanatta - OAB:46.405-RS

 Processo nº 2032.03.2004.0051 – Cód. 392.

Ação de execução por quantia certa

 Sentença.

Vistos etc.

OTÁVIO ECKERT propôs ação de execução por quantia certa face de 

Ariovaldo Alves de Novaes, ambos já qualificados.

Depreende-se dos autos que as partes se compuseram, nos termos do 

acordo juntado às folhas 216/217 requereram a homologação, baixa da 

penhora e extinção da ação.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes à Ref. 32 e DECLARO, por 

consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado entre as partes.

 Proceda-se a baixa das restrições no sistema RENAJUD, após certificado 

o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as formalidades de 

estilo.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126334 Nr: 3988-97.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Honda S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Autos n. 3988-97.2017.811.0051 (código 126334).

Ação Revisional de Contrato “Com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência”

Despacho.

Vistos etc.

Considerando que foi determinada pelo STJ, no RECURSO ESPECIAL nº 

1.657.156-RJ, a suspensão em todo o território nacional dos processos 

pendentes que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do 

CPC/2015) e por se tratar a presente de demanda que discute a 

abusividade da cobrança de seguro, tarifa de avaliação do bem e registro 

de contrato, DEVERÁ ser suspenso o processamento do feito pelo prazo 

de 01 (um) ano, ou até seu julgamento, caso isso ocorra anteriormente ao 

transcurso do referido prazo.

 Dessa forma, INTIMEM-SE as partes, nos termos do art. 1.037, §8º, do 

CPC/2015.

 Não havendo manifestação em contrário, deverão os autos ser remetidos 
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ao arquivo provisório, até o julgamento daquele paradigma pelo Superior 

Tribunal de Justiça ou o decurso do prazo legal de suspensão.

INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124923 Nr: 3319-44.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Braulino Antonio Leite, Leila Maria Bannwart Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco dos Santos, Julino Ferreira do 

Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

Andressa Bannwart Leite Stefani - OAB:131.124/SP, Werner 

Bannwart Leite - OAB:128.856/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 2078-69.2016.811.0051 - Cód. 108935.

Ação de Cobrança.

 Despacho.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de suspensão formulado nas refs. 46 e 47, pois, 

embora não se desconheça que o resultado do recurso em questão 

poderá influenciar o julgamento do mérito da presente ação, tem-se não 

representa prejuízo ao andamento do processual, máxime quando se 

observa que sequer foi concretizada sua tringularização processual.

Via de consequência, DETERMINO o integral cumprimento da decisão de 

ref. 41

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde-MT, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132927 Nr: 7376-08.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Batista Moreira, Agenor Luiz Sodré 

Mascarenhas, Cícero Mariano da Silva, Amorezio Cândido de Souza, 

Antônio Fideski, Antonio Fideski - Me, Divino Ferreira da Cunha, Fabio 

Alves de Camargos, Cláudio Roberto Siqueira, Emerson Costa Neres, 

Flávio Antônio Trentin, Genivaldo Alex Jesus da Cruz, Ingrid da Silva Facim 

Bento, Jailton Neves Assunção, Neri Debortoli, Moacir Potiguara dos 

Santos Padilha, Samuel Januário da Silva, Ricardo Ferreira Garcia, Otavio 

Pereira da Rocha, Marinete Ferreira dos Santos, Paulo Santos da Hora, 

Norma Rodrigues dos Santos, Leliane das Neves Mota, João Pereira das 

Neves, Keila Efhigenia de Sousa Ferreira, Mateus Antunes Borges, Ronan 

Freire, Rones Maciel de Oliveira, Rosilene Ferreira de Jesus, Silmo Ferreira 

Monteiro, Vanessa Krolikowski, Cardozo Favreto & Krolikowski LTDA - ME, 

Zuleica Moreira Lima, José Carlos Bruno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 7376-08.2017.811.0051 – Código 132927.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito de Relação Jurídico-Tributária 

c/c Inexigibilidade de Tributos c/c Repetição de Indébito.

Decisão.

Vistos etc.

Considerando que foi determinada, no RECURSO ESPECIAL nº 

1.163.020/RS, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais 

e coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do 

CPC/2015), conforme informada pela Ilustre Corregedora-Geral da Justiça, 

a Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO (expediente nº 

0154443-33.2017.8.11.0000), e por se tratar a presente de demanda que 

versa acerca de inclusão/exclusão das tarifas (TUSD/TUST) da base de 

cálculo do ICMS – energia elétrica, DETERMINO, desde já a suspensão do 

presente feito.

 Dessa forma, INTIMEM-SE as partes, nos termos do art. 1.037, §8º, do 

CPC/2015.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 31 de outubro de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143163 Nr: 1833-87.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Vaez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Derze Vilalba 

Carneiro - OAB:17563/O

 Autos n° 1833-87.2018.811.0051 – Código 143163

Ação Revisional de Cláusulas Contratuais.

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais movido por Alcides 

Vaez em face de Gentilin & Biazon, ambos devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes se compuseram, nos termos do acordo 

de ref. 27, requerendo a extinção da presente ação.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes à ref. 27 e DECLARO, por 

consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado entre as partes.

 Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86773 Nr: 4460-06.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Barbosa Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Processo nº 4460-06.2014.811.0051 (Código 86773).

Cumprimento de sentença.

Sentença

 Vistos etc.

Trata-se de um cumprimento voluntário de sentença movido por Maria 

Barbosa Cruz em desfavor do Banco Bradesco Cartões S/A, ambos 

qualificados nos autos.

Em analise dos autos, denota-se que às ref. 55 o executado apresenta 

comprovante de pagamento.

Por corolário, o exequente informa que concorda com o cálculo 

apresentado pelo executado e requer o levantamento do valor depositado 

(ref. 56).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 
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uma vez que a parte exequente concorda com os valores depositados 

pelo executado (ref. 56).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor do exequente, 

observando a conta indicada às ref. 56.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde-MT, 21 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89683 Nr: 688-98.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Luiz da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embracon Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414

 Processo nº 688-98.2015.811.0051 – Código 89863.

Cumprimento de sentença.

Decisão.

Vistos etc.

De proêmio, ACOLHO o requerimento de Ref. 43.

Via de consequência, DETERMINO a intimação da parte executada na 

pessoa de seu advogado constituído nos autos para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se sobre a pretensão do Exequente, no sentido 

de ver complementado o depósito feito ainda em 2016. Em entendendo 

pertinente, a Executada deverá proceder ao depósito de eventual 

diferença, sob pena de fazer incidir a multa de 10% por falta do 

pagamento espontâneo da obrigação.

No que se refere ao pedido de levantamento dos valores depositados, o 

Exequente deverá se manifestar sobre a pertinência da condição feita 

pela Executada, no sentido de que a liberação do valor atinente à carta de 

crédito deveria ser precedida da constituição de garantia fiduciária.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 15 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33203 Nr: 3322-43.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Teresinha Novak Callegaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 I N T I M O o advogado(a)Jaquelini Ramos Rodrigues para devolução dos 

autos nº 3322-43.2010, Protocolo 33203, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30922 Nr: 1028-18.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Osvaldo Cirilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alécio Schenkel, Mercedes Barbieri Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 I N T I M O o advogado(a)Marcio Ribeiro Rocha para devolução dos autos 

nº 1028-18.2010, Protocolo 30922, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78879 Nr: 3710-38.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Marla Denilse Rheinheimer para devolução dos 

autos nº 3710-38.2013, Protocolo 78879, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79452 Nr: 4230-95.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rufina de Queiroz Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143/MT, Marla Denilse Rheinheimer - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Curvo Garcia - 

Procurador Federal - OAB:

 I N T I M O o advogado(a)Marla Denilse Rheinheimer para devolução dos 

autos nº 4230-95.2013, Protocolo 79452, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9779 Nr: 1377-31.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 I N T I M O o advogado(a)Milton Dabul Pompeu de Barros para devolução 

dos autos nº 1377-31.2004, Protocolo 9779, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6069 Nr: 413-72.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Schneider, Milton Dabul Pompeu de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Guolo, Pedro Paulo Guollo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Milton Dabul Pompeu de Barros para devolução 

dos autos nº 413-72.2003, Protocolo 6069, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18599 Nr: 946-89.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hidroluz - Mat. Const. Geral Eletr.Rural - Guolo e Guolo 

Ltd, Pedro Paulo Guollo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 I N T I M O o advogado(a)Valdir Ariones Pimpinati Júnior para devolução 

dos autos nº 946-89.2007, Protocolo 18599, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99190 Nr: 3803-30.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Antonia de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 02 (duas) diligências na zona urbana (CENTRO) e zona rural, 

devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

cumprimento de liminar e citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92232 Nr: 1407-80.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Pereira Chaves Junior EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, Raphael Neves Costa - OAB:12411/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a duas diligências na zona urbana (JARDIM CAMPO VERDE), 

devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

penhora, avaliação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112914 Nr: 3849-82.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA RODRIGUES VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CAMPO REAL II), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação do executado acerca da penhora on line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112034 Nr: 3385-58.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florentina da Silva Scaranaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação do executado acerca da penhora on line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132354 Nr: 7077-31.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora na pessoa do seu procurador para que no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124060 Nr: 2926-22.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Siqueira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 02 (duas) diligências na zona urbana (CIDADE ALTA II) e zona 

rural, devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

cumprimento de liminar e citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124060 Nr: 2926-22.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Siqueira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu 

preparo e distribuição na cidade de Querência, ou promova o recolhimento 

das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132355 Nr: 7078-16.2017.811.0051
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAC- Distribuidora de Alimentos Cuiabá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Alimentos Carvalho Agnolin 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI - OAB:17726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO, nos termos do art. 702, § 8º, do NCPC, 

CONSTITUÍDO, de pleno direito, o título executivo judicial. Por conseguinte, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento de horários advocatícios no 

valor de 5% (cinco pontos percentuais) do valor atribuído a causa (art. 

701, NCPC).PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.Considerando que a ação visa ao 

pagamento de quantia em dinheiro, CABERÁ ao requerente buscar a 

instauração da fase de cumprimento de sentença, apresentando desde 

logo seus cálculos de atualização da dívida.AGUARDE-SE a manifestação 

do requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) 

dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 25 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114776 Nr: 4584-18.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA AGUIAR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4584-18.2016.811.0051 (Código 114776).

Ação de Concessão de Pensão por Morte.

Despacho.

Vistos etc.

Extrai-se da peça de ingresso que a autora postula pelo recebimento de 

pensão por morte em decorrência da morte do filho Elias Lopes da Silva 

Neto, o qual não possuía filhos.

 Entretanto, mencionou em seu depoimento pessoal acerca do genitor do 

De cujus, que ainda se encontra com vida, o qual também é considerado 

herdeiro necessário (art. 1.845, do CC).

Não se pode olvidar, ainda, que nos temos do art. 1.836 do Código Civil, 

“na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, 

em concorrência com o cônjuge sobrevivente.”

Diante do exposto, DETERMINO a intimação da requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique o endereço completo do genitor do 

falecido, o Sr. José Carlos Lopes, a fim de dar-lhes ciência do presente 

litígio e, também, possibilitando-lhes intervir no processo da maneira que 

melhor lhes convier, sob pena de prosseguimento do feito tão-somente 

quanto à sua eventual cota-parte.

Após, INTIME-SE o INSS para manifestação.

Cumpridas as determinações ou transcorrido “in albis” o prazo assinalado, 

CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 31 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137430 Nr: 9510-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Bernardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior Advogados - OAB:SP/4752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Autos n° 9510-08.2017.811.0051 – Código 137430

Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de uma ação de busca e apreensão em alienação fiduciária 

movida por BV Financeira S/A CEI em face de Tiago Bernardi, ambos 

qualificados no presente feito.

Extrai-se dos autos que as partes se compuseram, nos termos do acordo 

de ref. 26/27, requerendo a extinção da presente ação.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes às ref. 26/27 e DECLARO, por 

consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado entre as partes.

 Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111468 Nr: 3095-43.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Julio Duarte Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3095-43.2016.811.0051 – Cód. 111468.

Execução de Título Extrajudicial.

 Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro.

Transcorrido o prazo estipulado e nada sendo apresentado aos autos, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

INDIQUE bens penhoráveis ou requeira o que entender de direito, sob pena 

de SUSPENSÃO da execução.

 Na eventualidade de o credor permanecer silente, desde logo, SUSPENDO 

a presente execução, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, 

do NCPC).

 Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de bens penhoráveis começará a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º do NCPC). Por 

corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório até ulterior 

manifestação das partes ou o advento do prazo prescricional, contado a 

partir do término do período de suspensão.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113370 Nr: 4034-23.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Pereira & Cia Ltda EPP, Edimilson 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 
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OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4034-23.2016.811.0051 – Cód. 113370.

Execução de Título Extrajudicial.

 Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro.

Transcorrido o prazo estipulado e nada sendo apresentado aos autos, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

INDIQUE bens penhoráveis ou requeira o que entender de direito, sob pena 

de SUSPENSÃO da execução.

 Na eventualidade de o credor permanecer silente, desde logo, SUSPENDO 

a presente execução, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, 

do NCPC).

 Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de bens penhoráveis começará a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º do NCPC). Por 

corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório até ulterior 

manifestação das partes ou o advento do prazo prescricional, contado a 

partir do término do período de suspensão.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85620 Nr: 4020-10.2014.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva & Pegoraro Ltda, Edson Alexandre da 

Silva, Zilaura Pegoraro, Fernanda Amaral Rabelo Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4020-10.2014.811.0051 - 85620

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Indefiro o pedido retro, pois, em pesquisa ao sistema apolo é possível 

notar que a ação código 77801 já encontra-se sentenciada. Sem prejuízo, 

OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara solicitando cópia da sentença prolatada 

naqueles autos.

Por consequência, reitero a ordem de intimação da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifesta sobre a certidão de ref. 48, 

informando o endereço atualizado dos requeridos ou no mesmo interregno 

requerendo o que entender pertinente.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85234 Nr: 3884-13.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Soares Lima - ME, Jairo Soares Lima, 

Agenor Henrique de Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3884-13.2014.811.0051 – Cód. 85234.

Execução de Título Extrajudicial.

 Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro.

Transcorrido o prazo estipulado e nada sendo apresentado aos autos, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

INDIQUE bens penhoráveis ou requeira o que entender de direito, sob pena 

de SUSPENSÃO da execução.

 Na eventualidade de o credor permanecer silente, desde logo, SUSPENDO 

a presente execução, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, 

do NCPC).

 Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de bens penhoráveis começará a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º do NCPC). Por 

corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório até ulterior 

manifestação das partes ou o advento do prazo prescricional, contado a 

partir do término do período de suspensão.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 08 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002428-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002428-69.2018.8.11.0051 Previdenciário. Decisão. Vistos etc. 

É cediço que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na 

atual sistemática implementada pelo novo Código de Processo Civil, 

consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante 

estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a seguir transcrito: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Da premissa legalmente estabelecida pelo Novo 

Código de Processo Civil vislumbra-se que o legislador abandonou a 

expressão “verossimilhança do direito alegado” e a substituiu pela 

necessidade de demonstração da probabilidade do direito que, segundo 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na situação decorrente 

da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada 

proposição, sobre os motivos divergentes”. (in A Reforma do Código de 

Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ 

GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona: [...] 

No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à 

existência de “prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da 

“verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, 

abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. 

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas 

provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma 

das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale 

dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ·para o 

esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382). 

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da medida de urgência. No caso judicializado, 

os documentos apresentados pela requerente, sob uma ótica de cognição 

sumária, não apresentam a necessária certeza de que, caso a demanda 

fosse julgada neste instante, a própria sagrar-se-ia vitoriosa, razão por 

que a discussão em pauta reclama maior dilação probatória. Sendo assim, 
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INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente decisão 

calca-se na provisoriedade e, caso as provas apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. No mais, considerando o não 

comparecimento do instituto requerido em audiências neste juízo, o que 

obstará a tentativa de conciliação entre as partes e ocasionará o 

retardamento do feito, em homenagem ao princípio constitucional de 

duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

requerida, por carta precatória, para contestar a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC), sob de pena de serem havidas 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 

341, do NCPC. Defiro o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001187-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001187-60.2018.8.11.0051 Liquidação de sentença Sentença. 

Vistos etc. Trata-se de pedido de liquidação de sentença proposto por 

EUNICE DE OLIVEIRA GOMES em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, 

ambas devidamente qualificadas nos autos, visando à declaração de valor 

devido à requerente e habilitação de valores na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, movida pelo Ministério Público Estadual, como 

substituto processual, em desfavor da parte requerida e seus sócios pela 

2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – Estado do Acre. Extrai-se dos 

autos que foi determinada a intimação da requerente para emendar a 

inicial, no sentido de acostar aos autos cópia da sentença a ser liquidada, 

sob pena de indeferimento, com fulcro no parágrafo único do art. 321, do 

novo Código de Processo Civil. Ocorre que a parte autora, devidamente 

intimada, escolheu o caminho do não atendimento. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Verifica-se que a requerente não providenciou a 

emenda da peça preambular como determinado. Logo, diante da inércia da 

parte autora, de rigor a aplicação do parágrafo único do art. 321 do Novo 

Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Convém explicitar, ainda, que em se tratando de omissão 

quanto à emenda à inicial não há falar-se em intimação pessoal da 

requerente para sanar o vício. Com o intuito de corroborar com tal 

assertiva, colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Segunda Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO REGIMENTAL – 

DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO 

DE CUSTAS REFERENTE AO NOVO VALOR DA CAUSA - PRAZO NÃO 

CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – EFETUADA - INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. I - Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, 

sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo 

fixado pelo juiz. II – Se o despacho foi publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico direcionado ao procurador constituído à época, considera-se 

válida a intimação realizada, sendo que a constituição de novos 

advogados não tem o condão de reabrir os prazos preclusos. III - 

Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo 

por descumprimento de determinação de emenda da inicial. (Ag 

50032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015). Diante do 

exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO a INICIAL, com 

fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15 e JULGO EXTINTO 

o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I, 

c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. DEIXO de condenar a autora em honorários advocatícios, eis 

que não houve a angularização do feito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Não 

interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o réu do trânsito em julgado 

da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC). 

CUMPRA-SE. Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000802-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ENRIQUE SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000802-15.2018.8.11.0051 Alvará judicial Sentença. Vistos etc. 

Enrique Santos Barbosa, devidamente qualificado, pediu autorização 

judicial, encartada em alvará da mesma natureza, para o levantamento de 

importância decorrente de indenização oriunda de ação trabalhista, 

depositada junto à Caixa Econômica Federal (Agência 12489, Operação 

013, Conta 00039949-7, Jaciara-MT). É o breve relatório. Fundamento. No 

caso em testilha, nota-se que aos documentos acostados ao processo 

conferem idoneidade às alegações iniciais, de forma a colocar, de fato, o 

Requerente como detentor do valor depositado judicialmente na Ação 

Trabalhista nº 01020.2009.071.23.006, a título indenização decorrentes da 

morte de seu genitor. Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para autorizar o levantamento, pelo Requerente, de 100% (cem por cento) 

dos valores consignados na conta ora indicada. EXPEÇA-SE o alvará 

correspondente. Sem custas e sem honorários. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às 

providências. Campo Verde/MT, 5 de dezembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112122 Nr: 3453-08.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Gomes Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3453-08.2016.811.0051 (112122)

Criminal

SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado EDMAR GOMES EVANGELISTA, devidamente citado, ofereceu 

resposta por meio de Advogado constituído, postergando a apresentação 

de suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 

2019, às 13h30min de Mato Grosso.
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Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Acusado, a vítima e as 

Testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente, e o Advogado, via 

DJE, observando a necessidade da expedição de Cartas Precatórias, 

caso algumas das partes ou testemunha resida fora da Comarca, 

cientificando as partes acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124475 Nr: 3109-90.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Pessoa Lima, Amizael Duarte dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3109-90.2017.811.0051 (124475)

Criminal

SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado AMIZAEL DUARTE DOS SANTOS, devidamente citado, 

ofereceu resposta por meio de Advogado constituído, postergando a 

apresentação de suas razões de defesa.

Por sua vez, a Acusada IVONE PESSOA LIMA, devidamente citada, 

ofereceu resposta à acusação por meio da Defensoria Pública.

O expediente adotado pela Defesa dos Acusados serve para demonstrar 

a inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

dos Acusados, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 

2019, às 14h30min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Defensor Público, os 

Acusados, a vítima e as Testemunhas arroladas pelas partes, 

pessoalmente, e o Advogado, via DJE, observando a necessidade da 

expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha 

resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134038 Nr: 7865-45.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rodrigues Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 Autos n° 7865-45.2017.811.0051 (134038)

Criminal

SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado SIDNEI RODRIGUES LOPES, devidamente citado, ofereceu 

resposta por meio de Advogado constituído, postergando a apresentação 

de suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 

2019, às 15h30min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Acusado, a vítima e as 

Testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente, e o Advogado, via 

DJE, observando a necessidade da expedição de Cartas Precatórias, 

caso algumas das partes ou testemunha resida fora da Comarca, 

cientificando as partes acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139765 Nr: 202-11.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edno Alexandrino Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 202-11.2018.811.0051 (139765)

Executivo de Pena

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena no qual figura como apenado 

EDNO ALEXANDRINO SALES, devidamente qualificado nos autos.

O apenado comprovou o pagamento da prestação pecuniária, referente a 

pena restrititva de direito, e da pena de multa.

 Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público não se 

opôs a decretação da extinção da pena restritiva de liberdade imposta ao 

recuperando, ante o seu cumprimento.

Era o necessário a relatar.

Analisando os autos, concluo que deve ser declarada extinta a pena 

imposta ao recuperando, em decorrência de seu cumprimento, devendo a 

Sra. Escrivã atentar-se para o disposto no artigo 202 da Lei 7.210/84.

Ante o exposto, DECLARO extinta a pena imposta ao reeducando Edno 

Alexandrino Sales, brasileiro, nascido em 17/07/1966, na cidade de Campo 

Grande/MS, filho de Pedro Sales Araujo e Evelin Alexandrina dos Santos, 

em decorrência do integral cumprimento da pena imposta.

 Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, feitas 

as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114419 Nr: 4465-57.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joven Jaurivê Gomes da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4465-57.2016.811.0051 (114419)

Executivo de Pena
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Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena no qual figura como apenado 

JOVEN JAURIVÊ GOMES DA FONSECA, devidamente qualificado nos 

autos.

O apenado compareceu regularmente a este Juízo e comprovou o 

pagamento da pena de multa.

 Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público não se 

opôs a decretação da extinção da pena restritiva de liberdade imposta ao 

recuperando, ante o seu cumprimento.

Era o necessário a relatar.

Analisando os autos, concluo que deve ser declarada extinta a pena 

imposta ao recuperando, em decorrência de seu cumprimento, devendo a 

Sra. Escrivã atentar-se para o disposto no artigo 202 da Lei 7.210/84.

Ante o exposto, DECLARO extinta a pena imposta ao reeducando Joven 

Jaurivê Gomes da Fonseca, brasileiro, nascido em 03/05/1963, na cidade 

de Jandaia/GO, filho de Manoel Gomes da Fonseca e Urbana Ribeiro da 

Fonseca, em decorrência do integral cumprimento da pena imposta.

 Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, feitas 

as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110190 Nr: 2538-56.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2538-56.2016.811.0051 (110190)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O recuperando ROGERIO CARDOSO DA SILVA, por meio da Defensoria 

Pública, informou que irá mudar para o Município de QUERÊNCIA/MT, 

requerendo a remessa do presente processo executivo de pena àquela 

Comarca (p. ref. 48).

Considerando ser o Juízo de domicílio do recuperando competente para 

efetivar as disposições da sentença penal condenatória, assim como 

decidir acerca dos incidentes da execução penal, determino a remessa do 

presente feito à Comarca de QUERÊNCIA/MT, onde o recuperando irá 

residir, nos termos do art. 7° da Resolução n° 113, de 20 de abril de 2010 

do CNJ e do art. 1.547 da CNCG.

Procedam-se com as anotações e baixas de estilo.

Cientifique o Parquet e a Defesa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 156543 Nr: 7069-20.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A/MT

 Autos n° 7069-20.2018.811.0051 (156543)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha LUIZ CESAR ULIAN 

FILHO para realizar-se no dia 19 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 3 de dezembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011164-35.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA GONCALVES DESERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a solicitação de penhora online, que obteve resultado 

positivo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010217-05.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE DA SILVA (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

venha se manifestar no feito, tendo em vista que a solicitação de penhora 

online se tornou infrutífera.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000132-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DESORDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no presente feito ou requer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000765-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MAYKOOL DANI FEITOSA 03302676123 (EXECUTADO)

LUIZ MAYKOOL DANI FEITOSA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

se manifestar no presente feito, tendo em vista que a solicitação de 

penhora online resultou infrutífera.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E RECICLAGEM DE 

PNEUS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASA NOVA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora na pessoa de 

seu procurador, para comparecer na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 19/02/2019 às 10:00hs. Ficando advertida de que o 

não comparecimento implica, extinção, arquivamento e condenação nas 

custas processuais. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010475-15.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VENDRUSCULO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente feito, tendo em vista que a resposta do pedido 

de penhora online resultou negativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-30.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELISSON CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002346-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/02/2019, 

às 14h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002455-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORESTAL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/02/2019, 

às 16h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001744-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE LIMA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIELEN CORONEL VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-13.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-70.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-76.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIO DELFINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000565-49.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR LORENZETTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. PEREIRA CHAVES JUNIOR EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO Intimo a parte autora para que impulsione o feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, com medidas concretas para que o débito seja 

liquidado, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020046-10.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR RODRIGUES SANT ANNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO Intimo a parte autora para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, e se manifeste acerca do despacho ID 

14704483, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000067-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD SIQUEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO Intimo a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000888-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEANDRO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se e 

fornecer novo endereço do executado, a fim de dar prosseguimento ao 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-90.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010351-66.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GELOCI ROQUE GELESKI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DA GLORIA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar endereço 

atualizado do requerido.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010547-36.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS SITEMA DE ENSINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se no 

feito, tendo em vista que a solicitação de pedido de penhora resultou 

infrutífera.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010276-27.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CICERO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento 

no feito, um vez que a solicitação de pedido de penhora obteve resultado 

infrutífero.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-28.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANO DA CONCEICAO GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO OAB - MT15996/O-O 

(ADVOGADO(A))

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar andamento no 

feito, sob pena de arquivamento.

Comarca de Canarana
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000206-97.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO(A))

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN HENRIQUE KLASENER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Impulsiono os autos ao requerente para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em 

vista a devolução do mandado de citação por carta, com a comprovação 

de que o requerido não foi devidamente citado. Canarana-MT, 6 de 

dezembro de 2018 ISADORA MARIA DE SOUZA BRITO Técnico Judiciário

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 2131-53.2015.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNOLDO ERICO BLASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos,

1. Com o trânsito em julgado às fls. 75, sem recurso voluntário pelas 

partes, defiro a restituição da fiança arbitrada (fls. 79), a teor do que 

dispõe o artigo 337, do Código de Processo Penal, devendo para tanto 

expedir o competente alvará de levantamento, procedendo-se com sua 

transferência na forma requerida pela parte, na conta informada nos autos 

(fls. 79/81).

2. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

3. Cumpridas todas as formalidades, expedido o competente Alvará de 

Liberação de Valores, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63935 Nr: 3209-14.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, 

DIEGO CAMARGO COSTA, MARCIO ORELHO MORETTO, LUCAS 

BORGHESAN, NATHAN SOUZA MARCELINO, DANIA RAIK SANTOS 

ALVES, JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - OAB:2793, 

CAMILA MOURA FEITOZA JUNQUEIRA - OAB:OAB/MT 17.816, CELIO 

OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12797-B, JOSE ROBERTO 

DE OLIVEIRA SILVA - OAB:18076, MARIA ARLENE PESSOA COSTA - 

OAB:OAB/MT 15.201

 9. Destarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade 

da segregação cautelar do acusado, e em conformidade com o parecer 

ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data 

da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, Julgo Improcedente 

o pleito de revogação da prisão preventiva formulado às fls. 628/641, pelo 

que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi 

sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a segregação 

cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) 

cautelar(es) diversa(s) da prisão.10. Intime-se. Ciência ao Ministério 

Público e a Defesa.11. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55574 Nr: 1566-55.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO LOPES CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS BOEIRA DO 

NASCIMENTO E SILVA - OAB:201485/O MT

 Vistos, etc.

1. Diante da apresentação do cálculo de pena do recuperando Adão 

Lopes Chaves (fls. 421), levando-se em conta a concordância do 

Ministério Público (fls. 429), embora a Defesa tenha apresentado 

impugnação ao referido cálculo (422/423), homologo-o, para que surta os 

legais e jurídicos efeitos, visto que em consonância com os fatos 

versados no presente executivo.

 2. Por derradeiro, determino a escrivania a substituição da Guia Provisória 

pela Guia Definitiva, conforme requerido em fls. 429. No mais, aguarde-se, 

em cartório, o regular cumprimento da pena até que o recuperando tenha 

direito a algum benefício previsto em lei.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52247 Nr: 2910-08.2015.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PARREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 Vistos, etc.

1. Recebo o Recurso de Apelação interposto as fls. 73, e concedo o 

prazo de 08 (oito) dias para apresentar razões recursais.

 2. Após o prazo assinalado, com ou sem as razões, dê-se vistas dos 

autos ao DD. Representante do Ministério Público para apresentar 

contrarrazões.

3. Após, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69554 Nr: 3358-73.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERTTON CEZARIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 052/2007CGJ, 

impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte Ré, para que, no 

prazo legal, apresente suas alegações finais .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55789 Nr: 1694-75.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Manhabosco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente na pessoa de seu Procurador FABRICIO 

GONÇALVES DA SILVEIRA, que a perícia médica do(a) requerente, será 

realizada pelo perito nomeado Doutor Jaime Ziliotto, no Hospital Municipal 

Lorena Parode no Endereço: Avenida Santa catarina s/nºem Canarana/MT, 

no dia 16/01/2019, às 11:00 horas hórario local.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19273 Nr: 2490-47.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Martins do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Edmilson Martins do Nascimento - OAB:5787-A/MT e 8.1, Luiz 

Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 Vistos.Inicialmente, defiro o pedido de fl. 292/293, a fim de ser retirada a 

restrição no veículo e assim o faço, conforme comprovante anexo. 

Percebe-se que já foram realizadas diligências úteis no sentido de 

localizar bens aptos a adimplir o débito. Ressalto, no presente feito, que 

fora realizado bloqueio Bacenjud e Renajud, conforme se infere às fl. 682 

e fl. 687, respectivamente. Nesse diapasão, entendo que o não pode o 

credor reiterar eternamente os mesmos pedidos que já foram realizados ( 

... ) ...Assim sendo, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

devendo lá permanecer até ulterior indicação de bens ou manifestação 

acerca da mudança econômica do executado. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47818 Nr: 489-45.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Barboza da Silva Sippert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o petitório de fl. 51.

Para tanto, determino a expedição de alvará para conta indicada, a fim de 

ser transferido o valor remanescente do débito.

Em seguida, intime-se a exequente para manifestar-se no prosseguimento 

do feito.

 Inexistindo pedidos, desde logo, determino o arquivamento do feito, com 

as baixas e anotações necessárias.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21437 Nr: 2158-46.2009.811.0029

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Barboza da Silva Sippert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, WALTER LOPES 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B, 

Mariah Rodrigues Metsavaht - OAB:39.140/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Guilherme Augusto Brescovici Milagres - OAB:13047/MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl. 175, remetendo-se os autos ao arquivo.

 Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53934 Nr: 650-21.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIMAR VIEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta o credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, 

na forma do artigo 523, § 2º, do novo CPC, ratificando o pedido de 

penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, 

proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados 

pelo exequente. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que 

somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo 

primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º; A 

secretaria deverá observar, para o adequado cumprimento do disposto no 

§3º do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo para pagamento 

voluntário (artigo 526) e de impugnação (artigo 525), será admitida, tão 

somente, a carga cópia e consulta dos autos no balcão serventia, a fim de 

se cumprir com exatidão o disposto no artigo 525, §6º, do CPC, posto que 

essa disposição determina a existência de um prazo para a parte e a 

determinação de uma diligência a ser praticada por este 

Juízo.Certifique-se a secretaria quanto à tempestividade das 

manifestações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42390 Nr: 1271-23.2013.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Luiz Zangirolami, Mônica Govari Zangirolami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMAR GOVARI, Irmãos Soares s/a, 

Credifribra S.A Credito Financiamento e Investimento, Banco Fibra S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - 

OAB:7402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Muniz Rebello - 

OAB:24730/PR, Alessandra Ferreira - OAB:7402/MT, Paulo Marcos 

de Campos Batista - OAB:23457/GO

 Vistos.

Diante do pedido de fl. 275, intime-se a parte autora para manifestação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44710 Nr: 989-48.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil s/a - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Bueno Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a inércia da parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação.

 Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60109 Nr: 1072-59.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente ciente da atual situação processual, o exequente 

manifestou-se pela transferência de valores penhorados e suspensão do 

feito.

 Vislumbro inexistir penhora de valores, motivo pelo qual referido pedido 
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restou prejudicado.

No mais, DEFIRO o pedido de suspensão do feito.

 Aguarde-se em arquivo provisório até ulterior manifestação do 

exequente.

 Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65654 Nr: 578-63.2018.811.0029

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY DA GRAÇA MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÕAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VALENTE ARAUJO - 

OAB:3572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de fl. 41/42 e em seguida, 

remetam-se os autos ao arquivo.

Certifique-se. Arquive-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64376 Nr: 3488-97.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMAR GOVARI, ANA MARIA GOVARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente, pessoalmente, para que, no prazo de cinco dias, 

comprove nos autos o recolhimento de custas judiciais, sob pena de 

extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

§1º, CPC.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51066 Nr: 2292-63.2015.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTEW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Andre da Mata - 

OAB:10521/MT, INDYARA WINTER CAVALCANTE - OAB:16.713, 

Leonardo Andre da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de cinco dias, 

comprove nos autos o recolhimento da taxa judiciária, nos termos da 

decisão de fl. 85, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, §1º, CPC.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 25834 Nr: 3644-32.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Pereira Martins, Dalva Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por considerar que os embargos de declaração de fls. 221 procura sanar 

mera irregularidade constante em relatório de decisão, que em nada influiu 

no mérito, deixo de acolhê-los.

 Cumpra-se a decisão aliunde, in totun.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26630 Nr: 498-46.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raulinda Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade da autora, 

nos seguintes termos:a) o nome do segurado: RAULINA ALVES DE 

SOUZA.b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive 

com o abono anual – 13º salário;c) a renda mensal atual: salário-mínimo.d) 

a data de início do benefício – DIB: data do requerimento administrativo.e) 

data do início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença.f) 

período a ser considerado como atividade rural: (14,5 anos, art. 142 da Lei 

n. 8.213/91).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.Os juros de mora 

e correção monetária deverão incidir com base no Manual de Orientação 

de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.Além disso, condeno o 

INSS ao pagamento de despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor 

atualizado da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e 

a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Em atenção ao artigo 

496, § 3º, I do Código de Processo Civil, não se trata de hipótese de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas.Isento o INSS do pagamento das custas processuais.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47926 Nr: 552-70.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALOISIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, vez 

que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a 

obtenção dos benefícios. Com fundamento no princípio da causalidade, 

condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios no equivalente a R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Contudo, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, consoante 

o art. 98 do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58478 Nr: 23-80.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Tereza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 
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Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44800 Nr: 1066-57.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACY VIEIRA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10% sobre o valor 

da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da verba 

acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66534 Nr: 1174-47.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANINE DEBORA NOGUEIRA SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Postergo a análise da liminar.

 Diante da responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso perante 

suas autarquias, indefiro a preliminar arguida em sede contestatória. Por 

conseguinte, mantenho o ente federativo no polo passivo da demanda.

 Nos termos da Lei Complementar Estadual n° 560/14, determino a citação 

da autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV para que componha a 

lide na qualidade de litisconsorte passivo, bem como, conteste a ação, no 

prazo legal, observado o disposto no art. 183, CPC.

Certifique-se a secretaria quanto à citação e decurso de prazo para 

manifestação.

 Em seguida, intime-se a parte autora para manifestação.

 Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53727 Nr: 540-22.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neldo Egon Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381/O

 Vistos.

 Defiro o pedido de levantamento de valor bloqueado.

Determino a expedição de alvará para conta indicada à fl. 66/v°, a fim de 

ser transferido o referido importe.

 No mais, diante da manifestação de fl. 68, exclua o representante legal 

Alexandre Chekerdemian Sanchik Tulio do registro dos autos.

Em seguida, intime-se o exequente para manifestar-se no prosseguimento 

da execução.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-25.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

Renato Xavier de Assunção (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Passivo 

acerca do bloqueio de valores, conforme r. decisão Id. 16824014 e 

documentos, Ids. 16824010 e 16914839, para, no prazo legal, querendo, 

apresente embargos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010013-56.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Passivo 

acerca do bloqueio de valores, via BacenJud, Id. 16917266 , para que, 

querendo, oponha embargos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-59.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUSIMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER UBALDO ZOGO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MOURA NASSER OAB - GO35411-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Passivo 

acerca do bloqueio de valores, conforme r. decisão Id. 16791837 e 

documento, Id. 16824468, para, no prazo legal, querendo, apresente 

embargos.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001208-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - 075.236.157-08 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:
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JUCILEY MARIA LOPES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante, ficando ciente de 

que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77256 Nr: 3440-27.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmerita Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 21/1/2019, às 

14:30 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90737 Nr: 1482-35.2017.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o desarquivamento do feito a 

pedido, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de retorno 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40804 Nr: 2593-64.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Sebastião de Bastos Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nascimento de Souza - 

OAB:17.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Teles de Figueredo 

Junior - OAB:8896

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de intimação 

do requerido/executado constando "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40686 Nr: 2760-81.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurides Sodré de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da certidão de fl. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36488 Nr: 3224-76.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Condominio Manaua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, em obediência ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) excepto(a), 

para impugnar a exceção de pré-executividade (fls. 71/156), no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117 Nr: 16-75.1995.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roder Junior.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiany Guirra Corte - 

OAB:22080/O, Odair Aparecido Busíquia - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, Claudinéia Francisco Dias - OAB:17.669, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-B, Lyvia 

Chrystina Miranda Pedroso - OAB:19.654, Ussiel Tavares da Silva 

Filho - OAB:3150-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

executada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte exequente, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81514 Nr: 1692-23.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ALVES DE BRITO- ME, Nair Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para acerca da distribuição da carta 

precatória, conforme certidão retro, devendo juntar diretamente naqueles 

autos (Carta Precatória n. 1042465-71.2018.8.11.0041 - PJE) o 

comprovante de depósito das guias de distribuição/custas e diligência do 

Oficial de Justiça, sob pena de devolução sem cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54512 Nr: 2838-41.2012.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael de Menezes, Guilherme de Menezes, Catarina 

Zeitounlian, Raquel de Menezes Lobes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamir Fernando Jardim Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848-B, Heytor Moreira dos Santos - OAB:15212/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813
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 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que sejam 

intimadas as partes requerentes e requerido, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuarem o depósito judicial referente aos honorários periciais, 

vinculado a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81516 Nr: 1694-90.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Cardozo Santos - 

OAB:7322-A, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para acerca da distribuição da carta 

precatória, conforme certidão retro, devendo juntar diretamente naqueles 

autos (Carta Precatória n. 1042460-49.2018.8.11.0041 - PJE) o 

comprovante de depósito das guias de distribuição/custas e diligência do 

Oficial de Justiça, sob pena de devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85031 Nr: 3335-16.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ALVES DE BRITO- ME, Nair Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para acerca da distribuição da carta 

precatória, conforme certidão retro, devendo juntar diretamente naqueles 

autos (Carta Precatória n. 1042466-56.2018.8.11.0041 - PJE) o 

comprovante de depósito das guias de distribuição/custas e diligência do 

Oficial de Justiça, sob pena de devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35214 Nr: 1045-38.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Donato da Silva, Diego Martins Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:, Valmiro Antonio Pinheiro da Silva - OAB:OAB/MT 9331

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar os 

defensores dos réus Adriano Donato da Silva e Diego Martins Coelho, 

para manifestação, no prazo legal, acerca das cartas precatórias 

devolvidas sem intimação dos réus, ref. 151 e 165 respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93405 Nr: 2628-14.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 13/02/2019, às 13h45 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93080 Nr: 2495-69.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - OAB:12743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:9.299, Helio Bruno Caldeira - OAB:16707/MT

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas e a 

juntada de documentos pelo requerente. II. Acolho o pedido da defesa 

para NÃO substituir a testemunha Cleuza por Delson, uma vez que o 

requerimento não ocorreu tempestivamente como diz a lei, bem como que 

indagado o sr. Delson este salientou que desconhece o autor. Homologo a 

desistência do depoimento pessoal de Celso. III. Encerro a instrução e 

concedo prazo sucessivo de 15 dias para as partes apresentarem 

alegações finais, vindo-me após conclusos para sentença. IV. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. V. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 111703 Nr: 4725-50.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSM, RdAM, ASM, JMdN, MPNSR, YBDSL, 

VHCTdM, JdLdA, HWNVP, DAN, LdSO, FDF, JCdAS, ALA, JMdN, DdDSM, 

JFDRP, MND, JDSM, PRdPC, MADS, ROFBDS, JGDS, AGFF, KSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907, HUMBERTO MORAIS GOMES - OAB:22449/O, 

PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ANTE O EXPOSTO, defiro em parte o pedido formulado pela requerente 

JESSIKA CARLA ALMEIDA DA SILVA para o fim de deferir a liberdade 

provisória com a fixação de cautelares diversas da prisão, previstas no 

art. 319 do Código de Processo Penal.Assim, fixo as seguintes medidas 

cautelares:1) comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar 

atividades civis mensalmente; 2) não frequentar bares e boates pelo 

período de duração da correspondente ação penal; 3) proibição de 

apresentar-se sob efeito de substâncias psicoativas (álcool e drogas) e 

frequentar bocas de fumo; 4) não se ausentar da Comarca, sem prévia 

autorização judicial; 5) recolhimento em sua residência no período noturno 

(das 20h às 6h - Esta restrição deverá ser comunicada ao responsável 

pela colocação da tornozeleira) e nos dias de folga, pelo período de 

duração da correspondente ação penal (CPP, art. 319, I, II, III, IV e V), e 

para tanto deverá ser colocada tornozeleira eletrônica na acusada para o 

fim de viabilizar a fiscalização das medidas, tudo isso sob pena de 

revogação do benefício.a) Apresentar, antes da soltura e colocação da 

tornozeleira, comprovante de endereço e indicar o local onde deverá ser 

localizada, com telefone e contato;b) NÃO PODERÁ retirar ou deixar que 

alguém retire a tornozeleira;c) DEVERÁ carregar a bateria todos os dias 

por 3 (três) horas consecutivas; d) DEVERÁ zelar pela conservação do 

aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a 

tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; e) 

DEVERÁ zelar para que terceiro não a danifique.Comuniquem-se ao 

Delegado de Polícia e Polícia Militar acerca das cautelares fixadas em 

favor da ré para que eventual transgressão possa ser comunicado ao 

Ministério Público/Delegado de Polícia para requerer sua prisão (art. 282, 

§4º, do CPP).Expeça-se carta precatória para Cuiabá para que seja 

cumprida a ordem no Presídio Feminino Ana Maria do Couto May, com 

urgência.Intime-se.Cientif ique-se o Ministério Público e a 

Defesa.Manifeste-se o Ministério Público acerca do pedido de revogação 

da prisão do réu
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105919 Nr: 2284-96.2018.811.0024

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo réu Fidel Felix Ribeiro da Cruz para 

mudar-se de endereço, podendo ser localizado na cidade de Tangará da 

Serra/MT, na Rua Neftes de Carvalho, 246-E, Centro, CEP 78300-000.

Assim, depreque-se para Tangará da Serra-MT, o comparecimento mensal 

em juízo para justificar suas atividades.

Após, traslade-se cópia das principais peças e da presente à respectiva 

ação penal e arquivem-se com as baixas e anotações.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84538 Nr: 3157-67.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eodir Folle Junior, Akihiro Wada Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107, GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15959, PEDRO 

APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549

 Vistos, etc.

Como os autos não revelam qualquer hipótese de absolvição sumária, 

prevista no artigo 397 do CPP, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31/01/2019, às 16h30min.

Por conseguinte, intimem-se/requisite-se as testemunhas arroladas pela 

acusação/defesa de fl. 03 nos devidos endereços, fazendo constar no 

expediente as advertências de praxe.

Havendo testemunhas residentes em outra comarca, expeça-se a 

competente carta precatória para inquirição.

Requisite-se os réus (se presos) e os policiais e, intimem-se as 

testemunhas.

Intimem-se os advogados, estes via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71289 Nr: 818-72.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdB, JCFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Faria - OAB:2398 

TO/10.917A, Rodrigo Direne de Moraes - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Faria - OAB:2398 

TO/10.917A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

atuora para prosseguir com o feito, no prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52922 Nr: 2570-84.2012.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armandina Miranda Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Izidoro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:19112/B

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliane Rosa Campos 

Rodrigues, digitei.

Resumo da Inicial: Sentença de interdição, abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, 

por conseguinte, DECRETO a INTERDIÇÃO de MANOEL IZIDÓRO DE 

ALMEIDA declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil, o que faço com base no artigo 4°, inciso III do Código Civil, com 

redação dada pela Lei n° 13.146/2015. Nomeio-lhe como curadora 

definitiva ARMANDINA MIRANDA ALMEIDA SILVA, com fulcro no artigo 

1.775, § 1º do Código Civil e art. 755, §1°, do CPC/15. a) DETERMINO a 

extração de ofício, remetendo-o ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para 

suspensão dos direitos políticos (art. 15, inciso II da CF/88);b) DECLARO 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC.c) PUBLIQUE-SE, tanto na imprensa local, quanto no 

órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) 

dias, na forma dos art. 9.º, inciso III do Código Civil de 2002 e art. 755, §3°, 

do Novo Código de Processo Civil.d) PUBLIQUE-SE na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, pelo período de 

6 (seis) meses, na forma do art. 753, §3° do NCPC.e) Sem condenação em 

custas ou honorários de advogado.f) Transitada em julgado a presente 

sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, 

arquivem-se os presentes autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.

Chapada dos Guimarães, 05 de dezembro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89288 Nr: 853-61.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edesonina Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da informação de não comparecimento da autora à perícia 

médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74113 Nr: 1970-58.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Lemes da Silva, Andressa Lemes da Silva 

Straich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no 
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prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96558 Nr: 4250-31.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurinda Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494, Camila Sverzuti Fidêncio - 

OAB:147.000, Claudia de Carvalho - OAB:73860/RS, Eder Roberto 

Pires de Freitas - OAB:3889/MT, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:OAB/MT 15.020-B, Érika Rodrigues Romani - OAB:5822, 

Fernanda Lúcia Pereira Maciel Serra - OAB:7648/MT, Gustavo 

Tavares de Moraes - OAB:9269/MT, Jean Walter Wahlbrink - 

OAB:5658/MT, Lidiane Silva Pereira - OAB:15867, Mary Ines de 

Almeida Marques - OAB:7163, Maycon Lucas Jacinto Torres - 

OAB:17652, Reinaldo Vieira da Cunha - OAB:11989, Yuri Flores da 

Cunha Freitas - OAB:23024/0

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte ré, ante os supostos efeitos 

infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84869 Nr: 3267-66.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nirandi Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81343 Nr: 1611-74.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Nazário de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81853 Nr: 1843-86.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA ALVES DA SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102178 Nr: 585-70.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DIONISIO MOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CSF, Atacadão Distribuição Comercio 

e Industria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte ré, ante os supostos efeitos 

infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77264 Nr: 5-11.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Araújo Rocha, Hélia Maria Moraes dos 

Santos Rocha, Leonardo Augusto dos Santos Araújo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreson de Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18100/O, ALMINO AFONSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

20.498-A, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:OAB/MT 20.612-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 

proposta de honorários periciais (ref. 62), nos termos do art. 465, §3º, 

CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83793 Nr: 2792-13.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72509 Nr: 1299-35.2015.811.0024
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100785 Nr: 6149-64.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8403 Nr: 1176-57.2003.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcionilio Altino Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Reinaldo Caram - OAB:90575/SP, Tais Gonçalves Melado 

- OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos. - OAB:3833 - MT.

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o desarquivamento do feito a 

pedido, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70216 Nr: 476-61.2015.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzeli Afonso Ferreira, Neuza Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Berardo Gomes - OAB:OAB 

MT 3587, PATRÍCIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - OAB:8829

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca da aplicação 

da regra estabelecida no art. 557, ‘caput’, do Código de Processo Civil, 

considerando-se para tanto a ação de n° 2545-03.2014.811.0024 (cód. 

67052).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105905 Nr: 2277-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nely Pereira da Conceição, Luiz Henrique 

Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Vistos, etc. I. Redesigno o ato para dia 21 de março de 2019, às 14h00, 

para ouvir as testemunhas Nayara e Cleiton, que devem ser conduzidos 

coercitivamente. Defiro prazo de 5 dias para que o MP apresente o 

endereço atualizado da vítima Douglas, sob pena de preclusão. Localizado 

o endereço tempestivamente, intime-se a vítima para a audiência ou 

depreque-se o ato se residir em outra comarca. II. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101270 Nr: 145-74.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE 

ADMISSÃO NORTE DO PARANÁ E SUL DE SÃO PAULO – SICREDI NORTE 

SUL PR/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUCEMIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 313 do CPC, defiro o pedido de suspensão, pelo prazo 

requerido, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.

Decorrido o prazo, INTIME-SE para prosseguir, em 15 dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76392 Nr: 3000-31.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:OAB/MT 12012

 Vistos, etc.

Trata-se cumprimento de sentença ajuizado por João Vitor Correia da 

Silva, representado por sua genitora, Rita Nunes da Silva, em desfavor de 

João de Deus Correia da Silva.

As partes acordaram acerca dos valores devidos a título de alimentos, 

pugnando pela homologação e suspensão.

O Ministério Público, em parecer de 31.10.2018, manifestou-se favorável.

 É o relato necessário.

Decido

Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado às fls. 

71/73, entre as partes, no que tange a esta execução, que fica fazendo 

parte integrante do presente.

SUSPENDO a tramitação do presente feito, até o cumprimento do acordo, 

com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil de 2015.

A extinção ocorrerá após o cumprimento do acordo, ou, antecipadamente, 

desde que requerido pela parte exequente.

Sem custas.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório por prazo indeterminado e 

com as baixas no relatório estatístico (Provimento 11/2011/CGJ/MT) até 

ulterior manifestação da parte interessada.

Ciência ao MPE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 612 de 1103



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109962 Nr: 3970-26.2018.811.0024

 AÇÃO: Incidente de Assunção de Competência->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, PLCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães/MT, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 ...II. Inexistem questões preliminares passíveis de decisão, razão por que 

o feito deve ser saneado e encerrada a fase postulatória nos presentes 

autos. Assim, considerando a inexistência de questões preliminares, dou o 

feito por saneado.III. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indicarem as provas que pretendem produzir. Consigne-se 

que em caso de prova testemunhal, o rol deverá ser apresentado no 

mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em caso de produção 

de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos também deverão ser 

apresentados no prazo acima, sob pena de preclusão.IV. Cumprida a 

determinação contida no item I, concedo vista dos autos pelo prazo de 10 

(dez) dias ao requerido para, na forma do dispositivo acima, em seu §4º, 

comunicar e adotar as providências necessárias acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna.Advirto ao requerente que, em caso de prestação 

continuada deverá proceder na forma do art. 11 do provimento acima 

referenciado, ou seja: havendo necessidade de cumprimento de medida 

judicial liminar ou definitiva que verse sobre prestação continuativa, é 

necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo de 10 

(dez) dias, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a 

legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.V. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69718 Nr: 279-09.2015.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enedir do Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johanna Geertruida Schel Schroder

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255, CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - OAB:OAB/MT 

nº 3863, Fernanda Theophilo Carmona - OAB:7615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Interdição Judicial com Pedido de Curatela, proposta 

pela Sra. Enedir do Nascimento dos Santos, em favor da Sra. Johanna 

Geertruida Schel de Schroder.

À fl. 565 a autora juntou a certidão de óbito da interditanda.

Com vistas, o Ministério Público requereu a extinção do feito, nos termos 

do art. 485, IX, do CPC.

É o relato.

Decido.

Pois bem, como ressoa dos autos, a interditanda faleceu no curso da ação 

e sendo esta personalíssima, deverá ser extinta.

É a jurisprudência:

"MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À 

PESSOA CARENTE. ESTADO DO PARANÁ E MUNICÍPIO DE PINHAIS. 

FALECIMENTO DO AUTOR AGRAVADO NO CURSO DA DEMANDA. AÇÃO 

INTRANSMISSÍVEL. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO 

DECRETADA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Impõe-se a aplicação do 

inciso IX do artigo 267 do Código de Processo Civil, que determina a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, já que o direito pleiteado é 

personalíssimo, acarretando, portanto, a perda do objeto. 2. Processo 

extinto sem apreciação de seu núcleo central." (TJ-PR - AC: 6750445 PR 

0675044-5, Relator: Rosene Arão de Cristo Pereira, Data de Julgamento: 

14/09/2010, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 485).

Portanto, com fundamentação no artigo 485, IX, do Código de Processo 

Civil, o feito será extinto.

DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo extinto, sem resolução do mérito, o presente 

feito, com fulcro no art. 485, IX, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, diante da gratuidade deferida 

na inicial.

Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se com as baixas e 

anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103680 Nr: 1319-21.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, contra Anderson Ferreira dos Santos, pelos motivos 

narrados na inicial.

No dia 21.11.2018 a parte autora pleiteou a desistência da ação e a baixa 

da restrição no sistema.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015)

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação de busca e 

apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, e julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 

90, caput, do CPC/2015.

Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93289 Nr: 2586-62.2017.811.0024

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI, LELIA MARIA CRIVARI 

MISCHIATTI, DALVA CONCEIÇÃO MARTINS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás - Distribuidora de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda, RICARDO ELETRO – RN COMÉRCIO VAREJISTA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE LIMA NAVES - 

OAB:91166

 Vistos etc.

Defiro o pedido ventilado à ref. 108. Comunique-se ao Oficial de Justiça 

portador do mandado.

Suspendo o feito, por 5 dias, até a informação do autor acerca do acordo 

ou não.

Decorrido o prazo, conclusos para homologação ou, se for o caso, 

cumpra-se a ordem imediatamente.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77934 Nr: 328-16.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Luis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José 

Antônio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99256 Nr: 5421-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CIC, ACIC, GIIC, AFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 21 de janeiro de 2019, às 15hs, devendo as partes 

comparecerem, acompanhadas de seus advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79297 Nr: 879-93.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edit da Costa Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Chapada dos Guimarães-PREVI-SERV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora acerca do retorno dos autos da 2.ª Instância, para que requeira o 

que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20034 Nr: 673-60.2008.811.0024

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agricola S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno dos Reis 

Moreira - OAB:5767, Judson Gomes da Silva Bastos - OAB:8857, 

Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zaid Arbid - OAB:1822-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca do retorno dos autos à 1.ª Instância, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83634 Nr: 2728-03.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro José Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Gonçalves Ferreira 

da Costa - OAB:21.397, Fernando Hayashida - OAB:11.758, 

Gladstone Gimenis - OAB:21587 - O, IZABEL CRISTINA MELLO 

DELMONDES - OAB:7394, Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT, Nelson da Costa Araújo Filho - OAB:3512, Rodrigo 

Pouso Miranda - OAB:12333

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

ré para manifestação, no prazo de 05 dias, acerca da proposta de 

honorários apresentada pelo perito médico à f. retro (ref. 44), devendo, 

em igual prazo, case concorde, efetuar o depósito judicial do respectivo 

valor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78436 Nr: 531-75.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2.º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5.925/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

executada acerca da penhora "on line" parcial, para o, na forma do artigo 

854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) 

dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°].

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75060 Nr: 2442-59.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lara Tatiane de Araújo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ary Franco Cesar - 

OAB:OAB/SP 123.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 24 de janeiro de 2019, às13hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79583 Nr: 1003-76.2016.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINA ANTONIA DE CASTRO, JOSÉ LEME DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vailson Fernandes de Almeida, Catarina Lúcia 

Marcondes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁTIA MARIA NEVES 

CÃNDIDA PAIXÃO - OAB:18854, CATIA MARIA NEVES CANDIDA 
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PAIXAO - OAB:18854/O

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes, 

conforme termo retro.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

 DISPOSITIVO.

Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem 

como para fins do artigo 515, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto 

no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos 

legais o acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, 

por conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC.

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos ou em processo autônomo.

Se não houver acordo expresso sobre o tema, CONDENO as partes ao 

pagamento pro rata de custas e despesas processuais ut artigo 90, § 2º 

do CPC/2015 e honorários conforme o avençado, salvo se previa e 

expressamente já lhes deferido as benesses do art. 98 do CPC, ou 

incidente a regra de isenção da Lei Estadual 7.603/2001 e/ou outra 

disposta em legislação federal de regência.

Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

Dispensada a intimação das partes e/ou patronos (item 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC).

ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87349 Nr: 4450-72.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SPINELLI PALMA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o presente processo, com fulcro no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil, em face da quitação do 

débito.Expeça-se alvará de transferência dos valores bloqueados em 

favor do exequente, na conta indicada.Sem custas e honorários, uma vez 

que a presente execução não foi embargada. Após o trânsito em julgado 

da presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87340 Nr: 4441-13.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Douglas Biancardini Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o presente processo, com fulcro no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil, em face da quitação do 

débito.Expeça-se alvará de transferência dos valores bloqueados em 

favor do exequente, na conta indicada.Sem custas e honorários, uma vez 

que a presente execução não foi embargada. Após o trânsito em julgado 

da presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87258 Nr: 4359-79.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARTINS SPADONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o presente processo, com fulcro no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil, em face da quitação do 

débito.Expeça-se alvará de transferência dos valores bloqueados em 

favor do exequente, na conta indicada.Sem custas e honorários, uma vez 

que a presente execução não foi embargada. Após o trânsito em julgado 

da presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73819 Nr: 1825-02.2015.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Franco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercilio Proença de Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora para 

DECRETAR O DIVÓRCIO do casal, DERCILIO PROENÇA DE MATTOS e 

EUNICE FRANCO ROSA, e declaro cessados os deveres de coabitação, 

fidelidade recíproca e regime matrimonial de bens, por consequência:a) 

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Chapada 

dos Guimarães-MT averbando-se o divórcio do casal;Portanto, JULGO 

EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, para nos termos do art. 2º, IV da Lei 

6.515/77, decretar o divórcio.Isento de custas e honorários em face da 

assistência judiciária gratuita deferida (fl. 11).Após o trânsito em julgado, 

expeçam-se os MANDADOS de REGISTROS e AVERBAÇÕES do divórcio, 

a seguir arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67966 Nr: 3242-24.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Santana Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Do Estado De 

Mato Grosso em face de Isaias Santana Martins dando-o como incurso 

nas penas do art. 147, “caput” do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2015 (Ref. 4) não havendo, 

após, nenhuma causa de interrupção da prescrição.

O crime em apreço tem lapso prescricional, em 3 (três) anos, consoante 

disposição do art. 109, VI, do Código Penal.

 E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

A punibilidade deve ser extinta.

Analisando os autos, verifica-se que o delito foi praticado em 18 de junho 

de 2014, tendo por última causa de interrupção do prazo prescricional, o 

recebimento da denúncia em 21/10/2015.

 O crime investigado possui pena máxima de 6 (seis) meses de detenção, 

prescrevendo em 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI do Código 

Penal.

Portanto, levando-se em conta o decurso de mais de três anos desde a 

data do recebimento da denúncia, deve ser extinta a punibilidade, diante 

da fatal prescrição punitiva estatal.

DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 615 de 1103



punibilidade do delito imputado ao acusado, com fulcro no art. 107, inciso 

IV, do Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal.

 Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Expeçam-se as certidões em face dos advogados.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recolham-se os mandados de prisão, porventura expedidos.

Havendo fiança recolhida, intime-se o acusado, por edital, para em 30 

(trinta) dias, requerer a devolução sob pena de perdimento. Não havendo 

requerimento de restituição, declaro o perdimento da fiança recolhida.

Após, certificado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67228 Nr: 2689-74.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Machado Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT, Joadir Bueno Pacheco - OAB:13588-B

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Do Estado De 

Mato Grosso em face de Josias Machado Xavier dando-o como incurso 

nas penas do art. 147 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 2 de outubro de 2014 (fl. 48) não havendo, 

após, nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição.

O crime em apreço tem lapso prescricional, em 3 (três) anos, consoante 

disposição do art. 109, VI, do Código Penal.

 E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

A punibilidade deve ser extinta.

Analisando os autos, verifica-se que o delito foi praticado em 27 de junho 

de 2014, tendo por última causa de interrupção do prazo prescricional, o 

recebimento da denúncia em 2/10/2014.

 O crime investigado possui pena máxima de 6 (seis) meses de detenção, 

prescrevendo em 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI do Código 

Penal.

Portanto, levando-se em conta o decurso de mais de três anos desde a 

data do recebimento da denúncia, deve ser extinta a punibilidade, diante 

da fatal prescrição punitiva estatal.

DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a 

punibilidade do delito imputado ao acusado, com fulcro no art. 107, inciso 

IV, do Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal.

 Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recolham-se os mandados de prisão, porventura expedidos.

Havendo fiança recolhida, intime-se o acusado, por edital, para em 30 

(trinta) dias, requerer a devolução sob pena de perdimento. Não havendo 

requerimento de restituição, declaro o perdimento da fiança recolhida.

Após, certificado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000756-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ANGELO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 

1000756-10.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 27.843,84 ESPÉCIE: 

[REVISÃO DO SALDO DEVEDOR, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

VALDIR ANGELO MARTINS Endereço: Rua Paraiso, 600, São Sebastião, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: 

Nome: AYMORE Endereço: BANCO SANTANDER, 474, Rua Amador Bueno 

/ Bloco C - 1 andar, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-901 

FINALIDADE: Proceder a intimação da parte requerente, por meio de seu 

advogado(a), via DJE, para apresentar impugnação `a contestação, no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC), conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Chapada dos Guimarães, 6 de 

dezembro de 2018. Ivanete Loverde Mazocco (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001073-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FARIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FARIAS GOMES OAB - MT2640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KILOMBO IMOBILIARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001073-08.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a petição inicial. II. Cite-se e intime-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta 

Comarca (art. 334, CPC). Advirta-se às partes que a ausência injustificada 

à audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). Intime-se 

a parte requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3°, CPC). Ficam as partes cientes de que 

o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório (art. 334, §9°, CPC). Cientifique-se a parte requerida de que 

poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, 

desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da 

audiência, caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que 

em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte requerida a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte 

requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, 

que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte 

autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio 

como recusa (art. 154, VI, CPC). III. Havendo acordo, retorne o feito em 

conclusão. IV. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC), 

intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias. V. 

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 
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fundamento no artigo 98 do CPC. VI. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000775-16.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSON HOFF (AUTOR(A))

AMAURILA FONTES LIMA HOFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (RÉU)

DALMAR AMBROSIO DE OLIVEIRA (RÉU)

ZENA EVA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000775-16.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. No caso em apreço, entendo necessária 

a audiência de justificação prévia para melhor análise do pedido de medida 

liminar, pois os argumentos expostos na exordial e os documentos 

juntados não permitem, de plano, uma compreensão segura da 

controvérsia de índole possessória. IV. Para tanto, designo para o dia 

14.2.2019, às 14h, para realização da aludida audiência. V. Cite(m)-se 

o(a,s) requerido(a,s), bem como intime-o(a,s) para que compareça(m) à 

audiência de justificação (CPC, art. 562, parte final), na qual poderão 

intervir, desde que o façam por intermédio de advogado. Para esta 

finalidade, deverão ser citados os ocupantes que forem encontrados no 

local, devendo o senhor Oficial de Justiça identificá-los, em certidão 

circunstanciada, na qual deverá conter a qualificação completa das 

pessoas encontradas, números de documentos pessoais, eventuais 

endereços distintos do local dos fatos e números de telefone. VI. O prazo 

para oferecimento de contestação, de 15 (quinze) dias, será contado a 

partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (CPC, 

art. 564, parágrafo único). VII. Constem do mandado as advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. VIII. Defiro o pedido de gratuidade 

de justiça à parte autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do CPC. 

IX. Intime-se. X. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96193 Nr: 4073-67.2017.811.0024

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinei Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos, para que a parte 

autora, requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64794 Nr: 796-48.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerente, pela 

imprensa, para no prazo 15 dias manifestar interesse no prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30076 Nr: 288-78.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotildes Barbosa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerente, pela 

imprensa, para no prazo 15 dias manifestar interesse no prosseguimento 

do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56602 Nr: 329-06.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Licínia Maria de Alvarenga, Roberto César da Silva, 

Tânia da Silva, Benivaldo Gonçalves da Silva, Edvaldo da Silva, Inês Rosa 

de Almeida de França, Ana Alves do Bomdespacho, Almerinda Lemes do 

Nascimento, Adelson Ribeiro da Silva, Alice de Souza Alves, Andrelina 

Braga de Oliveira, Aniuza Alves da Guia, Aparecida Siqueira da Guia, 

Aurea Fabiana Santana Alves, Hilton Alves da Guia, Helenice Alves da 

Guia, Fatima Almeida França Silva, Francisco da Guia, Dulcinéia Lemes do 

Nascimento, Erezene Alves da Guia, Beatriz Dias Lessa, Benedita da 

Conceição Carvalho, Brigida Dias Lessa da Silva, Calina da Silva Souza 

Neves, Carlos Antonio Ferreira de Araújo, Carmelita Tartari Mafioletti, 

Clarice Alves de Oliveira, Elenil Souza dos Santos e Silva, Eliete 

Bomdespacho da Silva, Elson Correia da Silva, Iva Souza Miranda da 

Rocha, Ilda Miranda de Oliveira, Iraci Maria Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:29608/GO, Silas Augusto de Souza - OAB:5122-B

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos, para que as partes 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77169 Nr: 3390-98.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Ovidio da Costa, Willian Silva da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O, Diego Reis Carmona - OAB:20889/O/MT

 Vistos, etc.

I. Ante o Exposto, com a proposta do Ministério Público da suspensão 

condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos, de acordo com o art. 

89 da Lei n. 9.099/95, então aceito pelos respectivos indiciados, Willian 

Silva da Costa e Alcides Ovidio da Costa, acolho a referida proposta, sob 

as seguintes condições:

 a) Comparecimento mensal neste Juízo (2º Vara), para informar e 

justificar suas atividades;

 b) Proibição de alterar seu endereço de residência, sem comunicar 

previamente este Juízo;

 c) Pagamento de 2 (dois) salários mínimos no valor de R$ R$ 1.908,00 (mil 

novecentos e oito reais), parcelados em 10 (dez) vezes, no valor de 

R$190,00 (cento e noventa reais) mensais, a partir do dia 10.01.2019, em 

benefício do Conselho da Comunidade, deste município, Banco Bradesco 

S.A, Agencia 0598-3, conta 672-6, CNPJ 208463380001-76 devendo 
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apresentar mensalmente em juízo o comprovante de depósito. Nada obsta 

a quitação do valor total em uma única parcela.

d) Deverão os respectivos indiciados evitar a prática de delitos ou 

contravenções penais, evitar a frequência de bares, boates, prostíbulos 

ou locais congêneres, mantendo se comportamento social adequado, sob 

pena de revogação deste beneficio.

II. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37652 Nr: 36-07.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Alcida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de aposentadoria por idade ajuizada por RITA ALCIDA 

FERREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, pelos motivos narrados na inicial.

Às fls. 116/118, o causídico da requerente pugnou pela habilitação de 

herdeiro, em decorrência do óbito da autora ocorrido no dia 9.6.2012, 

conforme certidão de óbito à fl. 119.

O requerido à fl. 130 pleiteou pelo indeferimento da habilitação de herdeiro, 

requerendo a extinção do feito.

 À fl. 132, a requerente manifestou concordância com o pedido de 

extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, infere-se que as partes estão em comum acordo 

quanto ao pedido de desistência e extinção da ação.

 DISPOSITIVO.

Desta forma, homologo a desistência da presente ação de aposentadoria 

por idade, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil.

Por conseguinte, Julgo extinto o presente processo, com base no artigo 

485, inciso VIII do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° do 

CPC/2015).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97052 Nr: 4469-44.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Bento de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236, Leonardo Ferreira da Silva - OAB:OAB/MT 18.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar 

o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Joaquim Bento de Oliveira no valor de 

1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base 

no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 4.10.2016 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo extinto 

com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de 

correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores previstos 

no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado 

pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando a natureza alimentar do 

benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), independentemente do 

trânsito em julgado desta sentença, intime-se a autarquia demandada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação do benefício em 

favor da parte autora. Para tanto, deverá ser expedida intimação 

específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida Getúlio Vargas, n° 553, 

esquina Batista das Neves, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), 

devendo a secretaria deste juízo proceder conforme disposto no item 

2.6.5 da CNGC.Para fins do art. 1.288 da CNGC Judicial, segue tópico 

síntese da sentença:I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 112770 Nr: 5241-70.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Divino Santana Nunes, Terezinha da 

Silva Gomes, Cristiano Ferreira Barroso, Roque Alves de Souza Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 Vistos, etc.I. Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecução penal, recebo a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra o(a,s) acusado(a,s), uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.II. Cite(m)-se 

o(a,s) acusado(a,s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) à 

acusação.III. Advirta o(a,s) denunciado(a,s) de que, em sua resposta, 

poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) 

defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). IV. O Sr. Oficial de 

Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que 

determina o art. 1.373, §§3° e 4°, da CNGC Judicial (4ª Edição), indagando 

o(a,s) acusado(a,s) se ele(s) pretende(m) constituir advogado ou 

deseja(m) que lhe(s) seja nomeado defensor público ou dativo para 

patrocinar a(s) sua(s) defesa(s), caso em que deverá(ão) mencionar as 

razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo 

tudo ser certificado.V. Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do(s) 

acusado(a,s), devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, §2°, do CPP, 

ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.VI. 

Indefiro o pedido consignado no item II na cota que acompanha a denúncia, 

pois não foi comprovada a impossibilidade do próprio Parquet fazê-lo (art. 

1.373, II, da CNGC Judicial 4ª Edição) e ao analisar o caderno investigativo 

não se infere existentes ofícios solicitando as informações de 

antecedentes.VI. Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC Judicial (4ª 

Edição).VIII. Defiro o pedido veiculado no item III da cota que acompanha a 

denúncia. Expeça-se o necessário, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias 

para atendimento da determinação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 108717 Nr: 3469-72.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS, LMDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Volochko - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - OAB:3684

 I. Diante do exposto, havendo a garantia suficiente do juízo, determino o 

desbloqueio das restrições junto aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, 

realizadas em nome do requerido JOSÉ GONÇALO DE SOUZA. Para 

tanto:a) expeça-se alvará de levantamento da quantia disponível 

(bloqueada), em favor do requerido José Gonçalo de Souza.b) proceda-se 
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ao levantamento das restrições dos veículos de propriedade do Sr. José 

Gonçalo de Souza, via RENAJUD.II. Intimem-se.III. Ciência ao Ministério 

Público.IV. Expeça-se o necessário.V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82301 Nr: 2072-46.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cesar Oliveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Certifico que em análise dos autos, verifiquei que constam dois pedidos 

da parte autora, para levantamente dos valores depositados, com contas 

e titulares diversos (ref.87 e ref. 92). Desta forma, intimo os advogados da 

parte autora, para que esclareçam a divergência apontada, viabilizando a 

liberação de valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34509 Nr: 404-50.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Antonio dos Prazeres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia Francisca Dias - 

OAB:17669

 Vistos, etc.

I. Com a oitiva das testemunhas e interrogado o réu, declaro encerrada a 

presente Instrução Processual, desta primeira fase do Tribunal do Jurí.

II. Concedo prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, inicialmente ao Ministério 

Público e depois a Defesa para apresentação das alegações finais.

III. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação da respectiva 

decisão, cujo teor as partes serão intimadas.

IV. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104360 Nr: 1590-30.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTERO DA CRUZ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Sotero da Cruz Fernandes, no valor 

de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com 

base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do 

pedido administrativo em 27.9.2017 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), 

aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando a natureza alimentar do 

benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), independentemente do 

trânsito em julgado desta sentença, intime-se a autarquia demandada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação do benefício em 

favor da parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82301 Nr: 2072-46.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cesar Oliveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais (repetição in débito) 

cumulada com danos morais e pedido de antecipação em caráter 

antecedente por JOÃO CESAR OLIVEIRA MELO em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – Distribuidora de Energia S/A pelos motivos narrados na 

inicial.

A sentença foi proferida em 7.8.2017.

Em 23.11.2018, a parte requerida trouxe ao feito comprovante de depósito 

judicial e pleiteou a extinção da obrigação pelo cumprimento espontâneo.

A parte autora concordou com os cálculos apresentados e postulou a 

expedição de alvará na data de 26.11.2018.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Tendo em vista que a parte requerida trouxe ao feito comprovante de 

pagamento espontâneo da obrigação à que foi condenada em 23.11.2018, 

e considerando que a parte autora não se opôs à extinção da obrigação, 

tendo apenas pleiteado a expedição de alvará na data de 26.11.2018, 

JULGO EXTINTA a obrigação imposta pela sentença datada de 7.8.2017, o 

que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Expeça-se alvará para levantamento da quantia disponível na forma 

pleiteada pelo advogado da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4º Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62453 Nr: 2269-06.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Santos Protásio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463/O

 Vistos, etc.

I. Diante da presente audiência admonitória, constatou-se a necessidade 

de cumprimento do restante da pena neste juízo, peculiarmente no 

município de Planalto da Serra. Portanto, acolhendo em parte a decisão de 

fls. 291 a 292 do presente executivo de pena, procurando adaptar o 

regime semi-aberto no referido município, deixo fixadas as seguinte 

condições:

 a) Que no prazo de 30 (trinta) dias o reeducando Cristiano Santos 

Protásio comprove o trabalho no sítio Dois Irmãos, zona rural de Planalto 

da Serra, identificando perfeitamente o endereço para que possa ser 

intimado;

b) Diante da novel cumprimento da pena, e da distância da atual moradia e 

respectivo local de trabalho, autorizo a retirada das tornozeleiras, 

devendo o respectivo recuperando se apresentar na Cadeia Pública local 

para retirada dos referidos instrumentos;

c) Deverá comparecer bimestralmente neste Juízo (2º Vara), para 

confirmar e justificar suas atividades;

 d) Em razão do respectivo cumprimento do regime aberto, deverá o 

reeducando evitar a frequência em bares, boates, casas de jogos, 

prostíbulos e locais congêneres, mantendo-se comportamento social 

adequado. Deverá manter o seu endereço informado, neste Juízo, sob 

pena de revogação;
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e) Deverá recolher-se no período compreendido entre 20h00 até as 6h00, 

seja para sua residência ou no local de trabaho;

f) Proibição de ausentar-se desta comarca, sem a sem efetiva 

comunicação neste Juízo, por mais de 30 (trinta) dias;

 II. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65714 Nr: 1536-06.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Manoel Batista da Silva, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data da citação em 15.8.2014 (fl. 

19 verso).Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Os valores 

devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de correção monetária e 

juros, calculados na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos 

do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 

134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do 

Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de 

condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 

8.620/93. Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário 

(art. 100, §1° da CF/88), independentemente do trânsito em julgado desta 

sentença, intime-se a autarquia demandada para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, proceda à implantação do benefício em favor da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104172 Nr: 1512-36.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL CREDITS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia o4 de fevereiro de 2019, às16hs. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87921 Nr: 360-84.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Martins Monteiro, Jackeline Ataide de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente de Paulo Monteiro, Clarice Martins 

Monteiro, Clayton Martins Monteiro, Cicero Martins Monteiro, Maria Martins 

Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO RAMOS DE ALMEIDA 

- OAB:21.608, JOSE DE ALENCAR SILVA - OAB:7359, LILIAN MILLER 

DE ALMEIDA - OAB:12022

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 112770 Nr: 5241-70.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Divino Santana Nunes, Terezinha da 

Silva Gomes, Cristiano Ferreira Barroso, Roque Alves de Souza Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 Vistos etc.Segue anexa à presente decisão, cópia da decisão liminar de 

Habeas Corpus nº 1014094-26.2018.8.11.0000, no qual foi concedida a 

tutela de urgência, para determinar a substituição da prisão preventiva por 

outras cautelares, a serem estabelecidas na origem.Deste modo, a fim de 

dar cumprimento à ordem exarada pela instância superior, com fulcro no 

art. 319, do CPP, FIXO as seguintes medidas cautelares: I. Comparecer a 

todos os atos do processo (art. 319, I, CPP); II. Não se ausentar da 

Comarca onde resida, por mais de 07 (sete) dias, sem aviso prévio deste 

Juízo (art. 319, IV, CPP); (...) “IV”.EXPEÇAM-SE os competentes ALVARÁS 

DE SOLTURA, devendo os réus serem colocados em liberdade, após a 

colocação a tornozeleira, salvo se por outro motivo estiverem presos.O 

reponsável pelo sistema de monitoramento DEVERÁ comunicar, neste 

feito, eventual descumprimento do horário de recolhimento.Intimem-se os 

réus acerca desta decisão, bem como para que acostem ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, documento que comprove o seu atual endereço, o 

que poderá ser feito por meio de contrato de locação em seu nome ou em 

nome de familiares (comprovados documentalmente) ou de contas 

diversas (energia, água, telefone, etc.).Advirtam-se os réus que a 

inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas ou da 

determinação de acostar comprovante de endereço, ensejará a 

decretação de sua prisão preventiva (art. 282, §4º, CPP).Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67369 Nr: 2809-20.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineide de Oliveira Fidélis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória em relação aos honorários 

sucumbenciais, apresentado às fls. 68/70.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III. b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36072 Nr: 1848-21.2010.811.0024
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Rodrigues Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória tão somente em relação ao valor de R$ 

173.945,63 (cento e setenta e três mil novecentos e quarenta e cinco 

reais e sessenta e três centavos), referente ao valor principal.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução relativa ao valor 

de R$ 173.945,63 (cento e setenta e três mil novecentos e quarenta e 

cinco reais e sessenta e três centavos).

Podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III.b, 

independentemente de nova determinação.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50531 Nr: 2024-29.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz Faria, Marlon de Latorraca Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prevbrás - Fundo Mun. de Prev.Social dos 

Serv. de N. Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Faria - OAB:2398 

TO/10.917A, Marlon de Latorraca Barbosa - OAB:4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Melissa Lira Rangel 

Maia - OAB:10144/MT

 Vistos, etc..

 I. Diante do decurso de prazo do executado para apresentar impugnação 

ao cumprimento de sentença (fl. 105), expeça-se a competente requisição 

de pequeno valor para pagamento, conforme previsto no art. 535, §3°, II do 

CPC, na forma requerida pelo exequente às fls.106/107.

II. Expeça-se o necessário.

 III. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001185-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SCHWARZ DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001185-74.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. MARIA SCHWARZ DE MELLO ajuizou ação declaratória de 

inexigibilidade de débito com pedido de tutela de urgência e “inaudita altera 

pars” em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Informa a requerente que no dia 15.5.2018, dois 

funcionários da empresa requerida estiveram em sua residência, onde 

registraram Termo de Ocorrência e Inspeção, onde supostamente 

constataram que unidade consumidora estaria ligada com desvio de 

energia no ramal de entrada. Alega que o referido termo teria sido 

entregue a um conhecido, vez que não se encontrava nenhum morador 

em sua residência, além do documento estar ilegível. Aduz ter recebido 

tempo depois, uma notificação emitida pela requerida, informando que por 

ocasião da inspeção, havia sido constatada irregularidade na unidade 

consumidora n° 394047-5, mais especificamente, desvio de energia, o que 

ocasionaria na recuperação do consumo de 36 (trinta e seis meses) 

meses, ou seja, de junho de 2015 até maio de 2018, correspondendo o 

valor de R$ 37.456,19 (trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis 

reais e dezenove centavos). Relata que por ocasião da notificação, 

contratou um engenheiro eletricista, a fim de realizar a análise do suposto 

“gato” e lhe fornecesse laudo técnico, o qual não teria constatado desvio 

de energia, uma vez que não houve dolo na utilização do recurso. 

Sustenta, ainda, ter entregado o referido laudo à requerida, com a 

finalidade de contestar administrativamente os valores apresentados, o 

que teria sido indeferido. Requer ao final: “A concessão da TUTELA DE 

URGÊNCIA diante da verossimilhança do comprovado e do laudo técnico 

anexo, a fim de impedir a suspensão do fornecimento de energia referente 

à fatura no valor de R$ 37.456,19 (trinta e sete mil quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e dezenove centavos), bem como não insira o nome 

da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito nos termos do artigo 

300 do novo Código de Processo Civil e artigo 84, do CDC, até que se 

resolvam os termos da presente ação, sob pena de ser aplicada multa 

diária pelo descumprimento” (sic.). É o relatório. Decido. No que tange ao 

pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis para sua concessão 

(art. 300, CPC): 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(fumus boni juris); e 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Nesta senda, verifica-se estar presente o 

requisito da probabilidade do direito, pois o feito trata de relação de 

consumo em que, por conta da verossimilhança das alegações, o ônus da 

prova deve ser invertido, ficando, portanto, a cargo da parte demandada 

demonstrar a legitimidade do(s) débito(s) e da(s) restrição(ões) 

creditícia(s) efetivada(s). De outra feita, é inegável a presença do 

requisito de risco ao resultado útil do processo , na medida em que o 

lançamento do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito traz 

incontestável abalo ao crédito da parte autora, máxime nos dias atuais, em 

que uma gama de relações comerciais e de financiamentos são 

embasadas no pagamento à prazo, que só é levado a efeito se não 

houver restrição nos cadastros de proteção ao crédito. Sob essa ótica, 

em uma análise detida dos autos, dando relevo aos documentos 

carreados, verifico a existência dos pressupostos autorizadores à 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Ademais, uma 

eventual suspensão do fornecimento de energia em razão de débito 

pretérito, configuraria coação ao adimplemento, conduta esta rechaçada 

pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 42 e parágrafo único, e 51, 

IV, § 1º, I e II). Nesse sentido tem entendido o Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. CORTE NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO. 

ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONTRASTE COM A ATUAL 

JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Considera-se demonstrado o 

dissídio jurisprudencial quando o aresto apontado como paradigma (REsp. 

909.146/RN, Rel. Ministro Humberto Martins) reflete a atual posição da 

Primeira Seção sobre a matéria. 2. É inviável a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica em razão de cobrança de débitos pretéritos. Exegese 

dos arts. 42 do CDC e 6º, § 3º, I e II, da Lei 8.987/95. 3. Embargos de 

Divergência providos.” (STJ, Primeira Seção, EREsp 1069215/RS, Relator 

Ministro Herman Benjamin, DJe 1/2/2011) O Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que o fornecimento de 

energia elétrica só deve ser suspenso quando se tratar de débito relativo 

ao consumo atual: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO PRETÉRITO, APURADO 

EM INSPEÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – 

ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AFASTADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO 

DIREITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O Superior Tribunal de 
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Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela 

concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por 

dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos.” (REsp 1682992/SE) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 

23/01/2018) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E POR COBRANÇA INDEVIDA C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO “A QUO” – INADMISSIBILIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOS AFERIDOS DE MODO 

UNILATERAL – ATIVIDADE DA EMPRESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA 

ENERGIA ELÉTRICA - AGRAVO PROVIDO. A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito. “A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática 

abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público em efetivar 

o corte por débitos arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente 

quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se 

observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o 

débito.” (Reex. Nec. 105316/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

22/05/2015) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 04/08/2017) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - LIMINAR - PERICULUM 

IN MORA E FUMUS BONI IURIS PRESENTES - ENERGIA ELÉTRICA - DÍVIDA 

PRETÉRITA EM DISCUSSÃO - OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO - 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA ATÉ APURAR O VALOR DEVIDO - 

RECURSO PROVIDO. Débitos pretéritos e que têm os valores questionados 

em juízo não autorizam a interrupção no fornecimento de energia elétrica. 

Por ser obrigação de trato continuado, suspende-se a cobrança das 

faturas vencidas e das que venceram durante o processo, enquanto o 

montante permaneceu alterado. (AI 145918/2013, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014) DISPOSITIVO. I. 

Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que 

a empresa requerida não corte/suspenda o fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da requerente (UC nº. 6/394047-5) em 

face da fatura no valor de R$ 37.456,19 (trinta e sete mil quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e dezenove centavos). II. Determino que os órgãos 

de proteção ao crédito se abstenham de incluir o nome da parte autora no 

que tange ao(s) apontamento(s) por parte da demandada referente às 

cobranças apontadas na inicial. III. Cite-se e intime-se a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca 

(art. 334, CPC). IV. Advirtam-se às partes que a ausência injustificada à 

audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). V. 

Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, da data da 

audiência de conciliação designada (art. 334, §3°, CPC). VI. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, CPC). VII. Cientifique-se a parte 

requerida de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC). VIII. 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte 

requerida a não apresentação de contestação importará na aplicação da 

revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora (art. 344, CPC). IX. Em caso de citação por mandado, deverá 

a parte requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de 

acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente 

a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o 

silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). X. Havendo acordo, retorne o 

feito em conclusão. XI. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 

CPC), intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias. 

XII. Intimem-se. XIII. Expeça-se o necessário. XIV. Cumpra-se. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-83.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/01/2018, às 16horas, na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 06 de dezembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000129-06.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BC INDUSTRIA AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROBR - COMERCIO INDUSTRIAL E REPRESENTACOES EIRELI 

(EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015. Chapada dos Guimarães-MT, 06 de dezembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-16.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para requerer o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Chapada dos Guimarães-MT, 06 de dezembro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000542-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARTE MARTINS RAMOS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para se manifestar nos presentes autos, no 

prazo de 10 dias, acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça no 

cumprimento do mandado de intimação. Chapada dos Guimarães-MT, 06 

de dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000194-98.2018.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDSON LUIZ FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS FERREIRA NETO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para se manifestar nos presentes autos, no 

prazo de 10 dias, acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça no 

cumprimento do mandado de intimação. Chapada dos Guimarães-MT, 06 

de dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-78.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANAOR DONIZETTI CARNEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIZ INACIO DE REZENDE (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para se manifestar nos presentes autos, no 

prazo de 05 dias, acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça no 

cumprimento do mandado de intimação. Chapada dos Guimarães-MT, 06 

de dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-17.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIA DIAS NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

SILVIO FRANCISCO PILLON OAB - MT0018070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE ALBUQUERQUE SARMENTO BARBOSA OAB - AL7407 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente através de seus advogados para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 dias, requerendo o que de 

direito tendo em vista o decurso de prazo para a parte executada. 

Chapada dos Guimarães-MT, 06 de dezembro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-59.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito no prazo de 05 dias. 

Chapada dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010441-87.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(EXECUTADO)

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte exequente para se manifestar nos autos 

no prazo de 05 dias acerca da manifestação de ID: 15964135. Chapada 

dos Guimarães-MT, 06 de dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000415-18.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR ANGELO PILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

 

Intimação da advogada da parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 dias, tendo em vista a certidão de decurso de prazo retro. 

Chapada dos Guimarães-MT, 06 de dezembro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010259-14.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR MADEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON FERREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para se manifestar nos presentes autos, no 

prazo de 05 dias, acerca da carta precatória devolvida com diligência 

negativa. Chapada dos Guimarães-MT, 06 de dezembro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010304-47.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO FRANCHINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada através do seu advogado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho. Chapada dos 

Guimarães-MT, 06 de dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000568-51.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA JUCELIA DE JESUS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada através de seu advogado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Chapada dos Guimarães-MT, 06 de dezembro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000268-89.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCO FRATARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do art. 525 do CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento (10%), 

conforme art. 523, §1º, do CPC. Chapada dos Guimarães-MT, 06 de 

dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000140-69.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA CRUZ ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do art. 525 do CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento (10%), 

conforme art. 523, §1º, do CPC. Chapada dos Guimarães-MT, 06 de 

dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DA SILVA MAGALHAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELWEN CASTRO DE ALENCAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes para que apresente rol de 

testemunhas, máximo três, no prazo legal, sob pena de ser presumida a 

ausência de interesse conforme despacho de ID: 16267595. Chapada dos 

Guimarães-MT, 06 de dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DA SILVA MAGALHAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELWEN CASTRO DE ALENCAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes para que apresente rol de 

testemunhas, máximo três, no prazo legal, sob pena de ser presumida a 

ausência de interesse conforme despacho de ID: 16267595. Chapada dos 

Guimarães-MT, 06 de dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBILLY CRISTINA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte recorrente para que no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, promova o preparo do recurso sob pena de 

deserção. Chapada dos Guimarães-MT,06 de dezembro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-33.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ALTOS DA SERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente/exequente para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da 

certidão de decurso de prazo, requerendo o que de direito.Chapada dos 

Guimarães-MT, 06 de dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010037-41.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DIVINO DA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias acerca da decisão de ID: 

12812307, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 06 

de dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010528-14.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 624 de 1103



Parte(s) Polo Passivo:

NILMA DA SILVA TAQUES CORREA PIEDADE (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para apresentar o endereço atualizado da 

parte executada, tendo em vista que a a última tentativa foi infrutífera 

conforme certidão do oficial de justiça ID: 15697185. Chapada dos 

Guimarães-MT, 06 de dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 86/2018-CA

 A Drª. GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Colíder, em substituição legal, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora Francieli Mocci Gaiardoni, matrícula 11387, 

designada para exercer a função de Gestora Judiciária da 3ª Secretaria, 

estará afastada das suas funções, gozo de suas férias no período de 

20/11/2018 a 20/12/2018.

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora FERNANDA STECCA CIONI, Analista Judiciária, 

matricula 22577, para exercer a função de Gestora Judiciária da 3ª 

Secretaria, durante o período de 20/11/2018 a 20/12/2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Colíder, 20 de novembro de 2018.

 GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002102-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ALVES SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1002102-41.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 6 de dezembro de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40688 Nr: 2308-92.2006.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA CRISTALDO MENEZES, ALCENDINO 

CRISTALDO DE MENEZES, JOAQUIM CRISTALDO DE MENEZES, 

ROSIMARA ARAÚJO DE MENEZES, GENEROSO MENEZES FILHO, ALICE 

DO CARMO DA CONCEIÇÃO MENEZES, ANTONIO ALDENIR CRISTALDO 

DE MENEZES, MARCELO ROSA LOPES, RAMONA CRISTALDO DE 

MENEZES, MARI LENE MENEZES CALDEIRA, MARCIO LUIZ CALDEIRA, 

MARINEIDE MENEZES LOPES, MATILDE REQUENA VOLPATO MENEZES, 

HAROLDO EQUIDONE MENEZES, ALINE EQUIDONE DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEROSO MARQUES MENEZES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, EDSON PLENS - OAB:5603/MT, LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JR. - OAB:9.415, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIA REGINA 

POLIDÓRIO, para devolução dos autos nº 2308-92.2006.811.0009, 

Protocolo 40688, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100919 Nr: 2809-94.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEUMAR SAMPAIO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do estudo psicossocial acostado, intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem, bem como requererem o 

que entenderem de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51932 Nr: 2643-09.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE CAROLINA SUZINI GONÇALVES, M C 

SUZINI GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INDEFIRO o pleito retro da parte exequente à fl. 75, visto que a parte 

executada até a presente data não foi citada e, consequentemente, não 

integrou a relação jurídica da presente demanda.

 Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83735 Nr: 1096-89.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA - ME, 

CLODOALDO BATISTA SOARES, LIANE GESSI BARON BATISTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Vistos.

Ante o teor da petição acostada pela parte executada, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80325 Nr: 1292-93.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMARA DE LIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INDEFIRO o pleito retro da parte exequente às fls. 44/45, visto que a parte 

executada até a presente data não foi citada e, consequentemente, não 

integrou a relação jurídica da presente demanda.

 Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 38380 Nr: 589-75.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE ESTEVES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIA DE ALBUQUERQUE VOLPATO 

FRUTUOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/MT, EDSON FRANCISCO DONINI - OAB:8406/MT, 

MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Vistos.

Inicialmente, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome do 

atual patrono da parte executada, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

 Defiro o pleito de fl. 283 para intimação da parte executada.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34227 Nr: 1668-26.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ, 

entidade mantedora da

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ULBANO PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Sarmento Ferreira 

- OAB:6551-A/MT, Norma Sueli de Caires Galindo - OAB:6524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA 

- OAB: MT - 16.582-0

 Vistos.

 INDEFIRO o pleito apresentado às fls. 162/162-verso, pois que não foram 

recolhidas as taxas de desarquivamento, conforme determina o art. 462 

da CNGC/MT.

Intime-se o(a) advogado(a) subscritor(a) do pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48804 Nr: 2596-69.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CALÇADOS LTDA, JOSÉ AFONSO 

PEREIRA, JANDIRA DA CRUZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pleito retro.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50887 Nr: 1597-82.2009.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CIDRAM, ARLEIA CIDRAN, ARLEY CIDRAN, 

ADRIANA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA DA SILVA CIDRAM - ESPÓLIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT 3.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43037 Nr: 4002-96.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO LOPES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pleito retro.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96906 Nr: 20-25.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOANEXO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA 

E SAÚDE -GESTOR HOSPITAL REG. DE COLIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GUERRA COSTA - 

OAB:OAB/AL 5998

 Vistos.

Ante o teor da petição e documentos acostados pela parte executada, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, bem como requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89314 Nr: 2350-63.2014.811.0009

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA PRESIDENTE DA FUNCAB, 

FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que no prazo de 05 

(cinco)dias, manifeste-se sobre os documentos juntados às fls 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55800 Nr: 304-09.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88939 Nr: 2058-78.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, 

DELMAR SAUL SALTON, CELSO PAULO BANAZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:188342, Héber Amilcar de Sá Stábile - OAB:3283-B/MT

 “Vistos, etc. 1) DEFIRO o requerimento das partes para que o façam em 

15 (quinze) dias. 2) Diante da existência do processo em tramite na 1ª 

Vara Cível desta comarca sob o n. 1000050-09.2017.8.11.0009, no qual a 

princípio trata-se da mesma causa de pedir do processo sob análise nesta 

solenidade, PERMANEÇAM os autos conclusos para apreciação de 

possível conexão. 3) Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 114723 Nr: 3339-30.2018.811.0009

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 “Vistos, etc. 1) DEFIRO o requerimento do Parquet, portanto ABRA-SE 

vistas dos autos ao Ministério Público. 2) Saem os presentes intimados, 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97921 Nr: 733-97.2016.811.0009

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 “Vistos, etc. 1) Tendo em vista o cenário delineado autos, bem como 

constatada a ausência do Sr. Ney Ramão Benedito de Almeida e o Sr. 

Isaias Antônio na presente solenidade, DEFIRO o postulado pelo Parquet, 

razão pela qual, REDESIGNO a audiência de continuação para o dia 17 de 

dezembro de 2018, às 14h10min, devendo serem conduzidos a solenidade 

mediante condução coercitiva, para tanto EXPEÇA-SE o necessário. 2) 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84829 Nr: 2222-77.2013.811.0009

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF, AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2222-77.2013.811.0009.

Código do Apolo: 84829.

Vistos, etc.

1 - Analisando os autos, verifica-se que a parte autora pugnou pela 
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desistência da ação em virtude de não ter condições de arcar com as 

custas processuais. O que ocorreu antes de ser recebida a inicial, 

conforme se observa da r. decisão de fl. 27 e manifestação de fl. 28.

 Assim, apesar de ter ocorrido à desistência da ação, o que autoriza a 

condenação em despesas processuais na forma do art. 90 do CPC/2015, 

no caso dos autos sua aplicação é ilógica pois se parte desistiu por não 

ter condições de arcar com as custas processuais, exigir seu pagamento 

seria contrário ao princípio da razoabilidade, uma vez que se assim fosse, 

teria recolhido as custas processuais quando determinado à fl. 27, para 

continuar o processo até a resolução do mérito.

 Desse modo, mutatis mutandis, na forma do §2, do art. 1.040, do 

CPC/2015 (“Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a 

parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de 

sucumbência”), ISENTO a parte autora do pagamento das custas 

processuais que fora condenado.

2 – Destarte, inexistindo pendências, ante o trânsito em julgado 

devidamente certificado à fl. 30, ARQUIVE-SE o presente feito.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Colíder, 14 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55569 Nr: 124-90.2011.811.0009

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDNP, NESDNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 Autos n°: 124-90.2011.811.0009.

Código Apolo n°: 55569.

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão o reque-rido às fls. 

117-118, uma vez que este é beneficiário da justiça gratuita, conforme 

sentença já proferida nos autos, de modo que a exigibilidade do 

pagamento das custas processuais está suspensa.

No mais, certificado o trânsito em julgado da sentença à fl. 99, 

ARQUIVE-SE o presente feito com as cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80295 Nr: 1259-06.2012.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1259-06.2012.811.0009.

Código do Apolo: 80295.

Vistos, etc.

1 – Defiro o pedido de fl. 53. Portanto, proceda-se a secretaria com as 

devidas retificações junto ao Sistema Apolo e a capa dos autos.

2 – Após, inexistindo pendências, ante o trânsito em julgado devidamente 

certificado à fl. 61, ARQUIVE-SE o presente feito.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Colíder, 31 de agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83259 Nr: 617-96.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE MARIA GARCEZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 617-96.2013.811.0009

Código nº: 83259

Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Ivanilde Maria Garcez de 

Oliveira contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, aportaram aos autos, ofícios oriundos da COREJ 

informando o depósito de valores (cumprimento da obrigação) referentes 

ao crédito do autor e aos honorários sucumbenciais (fls. 104-105).

 Após pedido da exequente, os respectivos alvarás de levantamento 

foram expedidos às fls. 114-115, e, em seguida, intimada para manifestar 

acerca do levantamento, se manteve inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 104-105, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO 

do feito com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57761 Nr: 2045-84.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.480, 

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

acerca da Exceção de Pré Executividade apresentada nos autos, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98205 Nr: 912-31.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE GOULART DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32155 Nr: 2764-13.2004.811.0009

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO MARTINS RODRIGUES, CARMELINA 

RODRIUGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL FEDOSSI, DALVA JUNQUEIRA 

FEDOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, Dr. Rogério 

Lavezzo, para manifestar acerca do documento de fls. 206/2016 verso, 

no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55803 Nr: 307-61.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO BANAZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores do precatório de fls. 75, quando este for 

pago, nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95947 Nr: 3265-78.2015.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAF, LURDINEIA AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVALDO GOMES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

condenar o requerido Adevaldo Gomes de Amorim, devidamente 

qualificado nos autos, ao pagamento do valor correspondente a 30% 

(trinta por cento) do valor do salário mínimo vigente, hoje correspondente a 

R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), devendo 

arcar também com 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, como medicamentos, despesas hospitalares, 

ortodônticas, etc. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução 

do mérito.Desde já anoto que o valor referente a pensão alimentícia deverá 

ser pago até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta 

bancária de titularidade da avó da requerente (Estela Augusto - Agência 

n.º 3456, Op. 013, Conta Poupança n.º 00003986-1, Caixa Econômica 

Federal).Sem custas.ARQUIVE-SE o presente feito, mediante as baixas e 

caute las de praxe.Publ ique-se.  Regis t re-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Colíder, 25 de setembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 95947 Nr: 3265-78.2015.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAF, LURDINEIA AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVALDO GOMES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Autos nº: 3265-78.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 95947.

 Vistos, etc.

Acolho a manifestação do Ministério Público à fl. 25-V, assim sendo, 

DESIGNO audiência de conciliação e instrução para o dia 21 de junho de 

2016, às 13h30min, devendo as partes apresentarem o rol de 

testemunhas, no prazo legal.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder-MT, 12 de maio de 2016.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 14036 Nr: 1882-56.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILCEU JOSÉ BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ILCEU JOSÉ BEDIN, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc.Processo concluso em razão de pendência 

relacionada ao pagamento das custas judiciais.Analisando os autos, 

verifica-se a ocorrência da prescrição das custas judiciais.O parágrafo 

único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo prescricional 

se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para o 

recolhimento das custas judiciais, in verbis:“Art. 355. Ao verificar a 

prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o Juiz extinguirá o 

processo, pronunciando a prescrição de ofício, determinando o 

arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, não se aplicando 

o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a 

partir da data em que o devedor foi intimado para recolhimento das custas 

judiciais”.Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos 

às custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN). Há de ver que 

uma das formas de extinção do crédito tributário é a ocorrência da 

prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do Código Tributário 

Nacional.Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias 

recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Em analogia ao 

disposto no §1º, do art. 351 da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação 

da parte devedora via DJE.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nair Santos 
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Rockenbach, digitei.

Colíder, 06 de dezembro de 2018

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 14583 Nr: 2363-19.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAULINO CUSTÓDIO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAULINO CUSTÓDIO SOBRINHO, Cpf: 

27021998104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc.Processo concluso em razão de pendência 

relacionada ao pagamento das custas judiciais.Analisando os autos, 

verifica-se a ocorrência da prescrição das custas judiciais.O parágrafo 

único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo prescricional 

se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para o 

recolhimento das custas judiciais, in verbis:“Art. 355. Ao verificar a 

prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o Juiz extinguirá o 

processo, pronunciando a prescrição de ofício, determinando o 

arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, não se aplicando 

o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a 

partir da data em que o devedor foi intimado para recolhimento das custas 

judiciais”.Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos 

às custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN). Há de ver que 

uma das formas de extinção do crédito tributário é a ocorrência da 

prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do Código Tributário 

Nacional.Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias 

recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Em analogia ao 

disposto no §1º, do art. 351 da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação 

da parte devedora via DJE.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nair Santos 

Rockenbach, digitei.

Colíder, 06 de dezembro de 2018

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 15702 Nr: 3322-87.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO ROSA LOPES, Cpf: 

73669717668, Rg: M-5.144.382, Filiação: Antonio Rosa Lopes e de Alzira 

Mendes Rosa, brasileiro(a), casado(a), autônomo. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc.Processo concluso em razão de pendência 

relacionada ao pagamento das custas judiciais.Analisando os autos, 

verifica-se a ocorrência da prescrição das custas judiciais.O parágrafo 

único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo prescricional 

se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para o 

recolhimento das custas judiciais, in verbis:“Art. 355. Ao verificar a 

prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o Juiz extinguirá o 

processo, pronunciando a prescrição de ofício, determinando o 

arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, não se aplicando 

o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a 

partir da data em que o devedor foi intimado para recolhimento das custas 

judiciais”.Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos 

às custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN). Há de ver que 

uma das formas de extinção do crédito tributário é a ocorrência da 

prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do Código Tributário 

Nacional.Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias 

recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Em analogia ao 

disposto no §1º, do art. 351 da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação 

da parte devedora via DJE.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nair Santos 

Rockenbach, digitei.

Colíder, 06 de dezembro de 2018

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54050 Nr: 1487-49.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAF, RF, MAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, NEUMA 

TEREZINHA PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CICERO FREIRE, Cpf: 

60436646153, Rg: 0919056-2, Filiação: Benedito de Souza Freire e 

Yolanda de Souza Freire, data de nascimento: 17/01/1972, brasileiro(a), 

natural de Ipezal-MS, separado(a) judicialmente, comerciante, Telefone 

66-8404-1785. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Cuida-se de execução de alimentos movida por Suelen 

Aparecida Freire e Rafael Freire representados pela genitora Maria 

Aparecida Medeiros dos Santos, em face de José Cícero Freire.A inicial 

veio instruída com os documentos de fls. 14/22.A exordial fora recebida à 

fl. 23, oportunidade na qual se deferiu os benefícios da Justiça Gratuita, 

bem como se determinou a citação do requerido, nos termos do art. 733 do 

CPC.Instado, o MPE pugnou pela decretação da prisão civil do executado, 

bem como a intimação da DPE para se manifestar.À fl. 29 a DPE informa 
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que a autora constituiu advogado, devolvendo os autos sem 

manifestação.À fl. 31 fora determinada a intimação do advogado 

constituído para pugnar o que de direito.Às fls. 32/33 a autora requer a 

juntada do cálculo das parcelas em atraso atualizadas, bem como a 

decretação da prisão do executado.O MPE se manifestou pela decretação 

da prisão do executado, bem como que fosse ele novamente intimado para 

também efetuar o pagamento das parcelas que se venceram durante o 

presente feito.Manifestação da autora informando novo endereço do 

executado às fls. 37/37-verso.Às fls. 38/39 fora decretada a prisão civil 

do executado, bem como determinada a sua intimação para pagar os 

débitos que venceram no transcurso da presente execução.Manifestação 

da autora às fls. 53/54.À fl. 55 fora determinada a remessa dos autos à 

contadoria judicial, sendo determinada a intimação da exequente para se 

manifestar.Às fls. 58/59 a autora requer a citação por edital do 

executado.O MPE, às fls. 61, se manifestou concordando com o pedido de 

citação editalícia, bem como que fosse atualizado o débito alimentar.À fl. 

63 fora deferida in totum a cota ministerial.À fl. 71 a autora vem informar o 

atual paradeiro do executado, requerendo a renovação do mandado de 

prisão.Instado, o MPE concorda com os pedidos feitos pela autora, 

opinando ainda pela citação pessoal do executado.À fl. 74/74-verso fora 

decretada a prisão do executado.À fl 75 a exequente requer a extinção do 

feito, ante a quitação do débito pelo executado.O MPE pugnou pela 

comprovação da quitação do débito, antes de ser o feito extinto.À fl. 78 

fora determinada a intimação da exequente para comprovar nos autos a 

efetiva quitação do débito alimentar.Às fls. 79/80 a exequente acostou aos 

autos recibo de pagamento das parcelas alvo da presente execução.À fl. 

81/81-verso fora revogada a prisão civil do executado, bem como 

determinada a intimação do MPE para parecer.Instado, o MPE se 

manifestou à fl. 96, não se opondo à extinção do feito.Os autos vieram 

conclusos.É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.Diante do fato de o 

executado ter quitado o débito objeto do pedido inaugural, inexiste razão 

para prosseguimento do feito, razão porque, com espeque no art. 794, 

inciso I, c/c o art. 795, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a vertente 

execução.Assim, RECOLHA-SE o mandado de prisão em aberto, se 

houver em relação ao presente feito, expedindo-se o necessário com 

urgência.CUSTAS e HONORÁRIOS advocatícios pela parte executada, 

sendo que estes últimos fixo em 20% sobre o valor das parcelas pagas, 

nos termos do art. 20, § 4° do CPC.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, ao 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nair Santos 

Rockenbach, digitei.

Colíder, 06 de dezembro de 2018

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90722 Nr: 3549-23.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 INTIMAÇÃO da defesa para manifestação na fase do art. 402 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86375 Nr: 3787-76.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINAURO ESTEVES DOS SANTOS, ADRIANO 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, 

MACCGVERYVER SANTOS ROCHA - OAB:16069

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Não havendo 

demais provas a serem produzidas, e não requerido diligências, DECLARO 

encerrada a fase de instrução. 2) DEFIRO o pedido das partes quanto a 

apresentação dos memoriais na forma escrita, ABRA-SE vistas.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109337 Nr: 4033-33.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n. 4033-33.2017.811.0009 – Código n. 109337

Despacho.

Vistos, etc.

Quanto ao pedido de fls. 38/39, verifica-se que seria inviável selecionar os 

processos para organizar as designações de audiências conforme a 

atuação de cada promotor, vez que o andamento do gabinete se da de 

acordo com a conclusão dos autos, de modo que eventual acolhimento do 

pedido de redesignação poderia causar prejuízo à celeridade da 

prestação jurisdicional.

No mais, ressalta-se que a peticionante até o momento sempre participou 

de todas as audiências envolvendo o Ministério Público as segundas e 

terças-feiras, e somente agora, estranhamente, insurgiu de tal mister. 

Neste ponto, deduz, que sua atuação até o momento, estaria amparada 

pela legalidade para o exercício de tal atribuição institucional, além do mais, 

a presença da nobre promotora não causou quaisquer prejuízo ao tramite 

processual.

Portanto, INDEFIRO o pedido de fls. 38/39.

As providências.

Colíder/MT, 03 de dezembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 96395 Nr: 3509-07.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA DA FACULDADE -COLIDER -FACIJUR - OAB:

 Processo n. 3509-07.2015.811.0009 – Código n. 96395

Despacho.

Vistos, etc.

Quanto ao pedido de fls. 94/95, verifica-se que seria inviável selecionar os 

processos para organizar as designações de audiências conforme a 

atuação de cada promotor, vez que o andamento do gabinete se da de 

acordo com a conclusão dos autos, de modo que eventual acolhimento do 

pedido de redesignação poderia causar prejuízo à celeridade da 

prestação jurisdicional.

No mais, ressalta-se que a peticionante até o momento sempre participou 

de todas as audiências envolvendo o Ministério Público as segundas e 

terças-feiras, e somente agora, estranhamente, insurgiu de tal mister. 

Neste ponto, deduz, que sua atuação até o momento, estaria amparada 

pela legalidade para o exercício de tal atribuição institucional, além do mais, 

a presença da nobre promotora não causou quaisquer prejuízo ao tramite 

processual.

Portanto, INDEFIRO o pedido de fls. 94/95.

As providências.

Colíder/MT, 03 de dezembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98932 Nr: 1431-06.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

GUSTAVO MAZZALI PEREIRA, JOSIMAR JESUS DA SILVA, WESLEY 

VENTURA DE CASTRO, JOÃO PAULO BERTOLDO ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629, RENATO TENÓRIO ALVES - OAB:20.017-0

 Autos n. 1431-06.2016.811.0009 – Código n. 98932

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando a determinação de fl. 829-v, DETERMINO a imediata 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

2. Saliento, pende ainda nestes autos a apresentação de contrarrazões 

recursais pelo Ministério Público ao recurso manejado pela defesa de 

Josimar Jesus da Silva, todavia, diante da determinação aduzida no item 

acima, deixo de remeter os autos ao parquet. No mais, ressalto que este 

Juízo está a disposição para novas diligências, se for o caso.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 5 de dezembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 44116 Nr: 980-93.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENARO GOMES DE BRITO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues Carvalho 

Júnior - OAB:3.735, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Ante o exposto, e atento à soberana decisão dos jurados, CONDENO o 

réu GENARO GOMES DE BRITO FILHO, qualificado nos autos, como 

incurso nas disposições do artigo 121, § 1º, do Código Penal em relação a 

vítima Moacir; e artigo 121, § 1º c/c artigo 14, inciso II em relação a vítima 

Irene, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão.O regime inicial de cumprimento de 

pena deverá ser o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “b” 

do Código Penal..Deixo de conceder o benefício da substituição das penas 

privativas de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenche os 

requisitos do art. 44, inciso I do Código Penal.Deixo de aplicar, ainda, a 

suspensão condicional da pena eis que ausentes às condições de ordem 

objetiva previstas no art. 77 do Código Penal.CONCEDO ao acusado o 

direito de recorrer em liberdade, por não estarem presentes os requisitos 

ensejadores da prisão preventiva, eis que respondeu quase todo o 

processo em liberdade e não criou óbice para o deslinde do feito, ao 

contrário, sempre que solicitado para comparecer em Juízo atendeu a 

solicitação e ademais inexistem informações de que tenha afugentado 

qualquer testemunha e/ou vítima (sobrevivente). Ainda, inexiste também, 

qualquer aceno de que caso permaneça em liberdade irá frustrar de 

qualquer modo eventual execução da pena.5.Das disposições 

finaisSobrevindo o trânsito em julgado:.Promovam-se as comunicações de 

praxe.Publicada a presente sentença em Plenário nessa Comarca de 

Colíder/MT, no dia 05 de dezembro de 2018, às 21h:00min, dou as partes 

por intimadas.Às providências.Registre-se e Comunique-se.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113546 Nr: 2598-87.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335, NUBIA SILVA ROCHA - OAB:OAB/MT- 213258

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc Ante as declarações 

da ofendida demonstrando temor ao requerido, verifico que não houve 

modificação fática que pudessem alterar a decisão proferida às fls.53/55, 

76 e 81/81-v. Deste modo, sem maiores delongas mantenho, por ora a 

decisão já proferida nas referidas folhas, eis que naquela oportunidade 

esgotados os fundamentos e assim não há como acolher o pedido da 

defesa de fls.87/89. Saem os presentes intimados. Dê ciência ao nobre 

causídico.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 41409 Nr: 2857-05.2006.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS COELHO DE MIRANDA, ERIKSON (ou 

ERICKSON) SOARES DOS SANTOS, SILVÉRIO LUIZ PEDO, que tbém usa 

os nome de: APARECIDO SÉRGIO SANCHES e NELSON SANCHES 

BRANDÃO, JOSE CARDOSO DE ALMEIDA SOBRINHO, NELSON SANCHES 

BRANDÃO,que tbém usa os nomes de: APARECIDO SÉRGIO SANCHES e 

SILVERIO LUIZ PEDO, APARECIDO SANCHES GARCIA, que tbém usa os 

nomes de: NELSON SANCHES BRANDÃO e SILVERIO LUIZ PEDO, BRUNO, 

que utiliza as seguintes identidades: NELSON SANCHES BRANDÃO, 

APARECIDO SERGIO SANCHES e SILVERIO LUIZ PEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629, RAFAEL JOSÉ PAULI - OAB:20.244/0

 Autos nº. 2857-05.2006.811.0009 – Código nº. 41409

Despacho

Vistos, etc.

1) Anoto que foram prestadas as informações requestadas nos autos do 

“Habeas Corpus” nº. 1014118-54.2018.8.11.0000 – 1ª Secretaria Criminal 

– TJMT.

2) Sem prejuízo, EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Itumbiara/GO 

a fim de que sejam acompanhadas e fiscalizadas as medidas cautelares 

impostas ao paciente Nelson Sanches Brandão, conforme determinado no 

referido habeas corpus, bem como para que proceda a sua citação, para 

responder à acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, consignando 

no instrumento citatório, expressamente, o contido no art. 396-A do CPP.

3) RECOLHA-SE eventual mandado de prisão expedido em desfavor de 

Nelson Sanches Brandão e PROCEDA-SE a respectiva baixa no BNMP, 

caso ainda não tenha sido.

4) No mais, cumpra-se a determinação contida no último parágrafo da 

decisão de fl. 604.

Colíder/MT, 06 de dezembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100018 Nr: 2173-31.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO GUSTAVO MARTINS LOPES 

CARRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Autos nº. 2173-31.2016.811.0009 – Código nº. 100018

Despacho

Vistos, etc.

 1. Ante a manifestação do Ministério Público de fl. 94, DESIGNO audiência 

para oitiva da testemunha Mariane Ribeiro dos Santos, para o dia 21 de 

março de 2019, às 16h30min.

2. EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Itaúba/MT, para realização 

do interrogatório do acusado.

Promovam-se as comunicações e intimações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 09 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-84.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SARMENTO E CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MENDES SARMENTO OAB - 420.353.251-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000476-84.2018.8.11.0009. REQUERENTE: SARMENTO E CIA LTDA - EPP 

REPRESENTANTE: RENATO MENDES SARMENTO REQUERIDO: NELSON 

ALVES DE SOUZA Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora, devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu à solenidade e não apresentou justificativa plausível. Assim, 

considerando que a parte ré não foi citada e, consequentemente, não 

apresentou contestação (art. 485, § 4º, do NCPC), HOMOLOGO a 

desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o 

art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 23 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001270-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GERALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001270-08.2018.8.11.0009 REQUERENTE: WILSON GERALDO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO FINALIDADE: INTIMAR a parte 

requerente através do(a) Advogado(a), para manifestar no prazo de 05 

dias, quanto ao comprovante de pagamento e petição juntados no id. 

16651450 e seguintes. Colíder, 03 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE MERGULHÃO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001796-72.2018.8.11.0009 Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA - 

ME Parte Ré: MICHELE MERGULHÃO DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

redesignada para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 14h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 6 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-87.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jesiel da Silva Souza (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001795-87.2018.8.11.0009 Parte Autora: BOSSA DROGARIA LTDA - ME 

Parte Ré: JESIEL DA SILVA SOUZA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

redesignada para o dia 21 de fevereiro de 2019 às 13h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 6 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001794-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Renata de Jesus da Rosa (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001794-05.2018.8.11.0009 Requerente: 

BOSSA DROGARIA LTDA - ME Requerido: Renata de Jesus da Rosa 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/02/2019 Hora: 13:40, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 6 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-58.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ROGERIO SANTOS CEREZOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO DE DEUS E SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

8010045-58.2016.8.11.0009 REQUERENTE: EDUARDO ROGERIO SANTOS 

CEREZOLI REQUERIDO: JOAO DE DEUS E SILVA Finalidade: INTIMAR a 

parte promovente, através do Advogado(s), para promover o recolhimento 

da taxa judiciária e custas judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório 

Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme sentença judicial (ID 3305135) e cálculos atualizados (ID 

16638396) comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 03 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000160-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SOELI DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000160-71.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ANTONIA SOELI DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Finalidade: INTIMAR a parte promovente, através do Advogado(s), para 

promover o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais a favor do 

Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença judicial (ID 13580147) e 

cálculos atualizados (ID 16670098) comprovando-se o recolhimento nos 

autos. Colíder, 03 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-89.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON LEITE ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1002211-89.2017.8.11.0009 REQUERENTE: ALISON LEITE ROMERO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Finalidade: INTIMAR a parte promovente, através 

do Advogado(s), para promover o recolhimento da taxa judiciária e custas 

judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da Comarca de 

Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença judicial (ID 

13316860) e cálculos atualizados (ID 16620774) comprovando-se o 

recolhimento nos autos. Colíder, 03 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002042-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE JESUS SAO JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002042-68.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[FORNECIMENTO DE ÁGUA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: JAIME 

DE JESUS SAO JOSE POLO PASSIVO: Nome: CAB COLIDER LTDA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 21 de fevereiro de 2019 às 

14h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Bem como, intimar por todo o teor da decisão de id. 

16899539. Colíder, 06/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIOVANI (REQUERENTE)

EUNICE SOUZA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

HOTEL CAICARA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE CARVALHO GARCIA OAB - PB10200 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001818-33.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, 

TRANSPORTE AÉREO, ATRASO DE VÔO, CANCELAMENTO DE VÔO, 

TURISMO, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE CARLOS 

GIOVANI POLO PASSIVO: Nome: DECOLAR. COM LTDA, TAM LINHAS 

AÉREAS S/A e HOTEL CAICARA SA FINALIDADE: INTIMAR as partes 

requeridas, através dos advogados, por todo o teor da petição e termo de 

acordo acostados aos autos nos ids. 16887795 e 16888268, para, 

querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 06/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIOVANI (REQUERENTE)

EUNICE SOUZA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

HOTEL CAICARA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE CARVALHO GARCIA OAB - PB10200 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001818-33.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, 

TRANSPORTE AÉREO, ATRASO DE VÔO, CANCELAMENTO DE VÔO, 

TURISMO, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE CARLOS 

GIOVANI POLO PASSIVO: Nome: DECOLAR. COM LTDA, TAM LINHAS 

AÉREAS S/A e HOTEL CAICARA SA FINALIDADE: INTIMAR as partes 

requeridas, através dos advogados, por todo o teor da petição e termo de 

acordo acostados aos autos nos ids. 16887795 e 16888268, para, 

querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 06/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIOVANI (REQUERENTE)

EUNICE SOUZA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

HOTEL CAICARA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE CARVALHO GARCIA OAB - PB10200 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001818-33.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, 

TRANSPORTE AÉREO, ATRASO DE VÔO, CANCELAMENTO DE VÔO, 

TURISMO, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE CARLOS 

GIOVANI POLO PASSIVO: Nome: DECOLAR. COM LTDA, TAM LINHAS 

AÉREAS S/A e HOTEL CAICARA SA FINALIDADE: INTIMAR as partes 

requeridas, através dos advogados, por todo o teor da petição e termo de 

acordo acostados aos autos nos ids. 16887795 e 16888268, para, 

querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 06/12/2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95639 Nr: 3040-58.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CAROLMILA LTDA, IVANA 

CARNELOS BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Certifico que passo a intimar o procurador dos Denunciados - Dr. Silvio 

Eduardo Polidório, para tomar ciência que designada Audiência de 

Instrução e julgamento para o dia 25 DE ABRIL DE 2019, ÀS 16H00, 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de defesa.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000345-95.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

MARCIA DOS SANTOS MORAES OAB - 019.030.371-90 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YURI SILVA DIAS OAB - MT21981/B-A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA QUEIROZ STABILE OAB - MT10182/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para se manifestarem acerca 

dos documentos juntados nos autos, em ID: 18482585, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001283-90.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001367-91.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APARECIDO ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001367-91.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: ANTONIO 

APARECIDO ROSA DA SILVA Vistos. I – Cite-se a parte executada, por 

meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, sob pena de penhora. II – Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução. III – Na hipótese da 

citação por carta restar frustrada, desde já fica autorizada a citação 

pessoal por meio do oficial de justiça. Caso seja também negativa a 

citação por oficial de justiça, intime-se a fazenda por remessa eletrônica 

dos autos a fim de que se manifeste informando o endereço atualizado da 

parte executada ou para requerer o que entender pertinente. IV – 

Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de 

execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual 

quadro funcional, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente. Relevante ressaltar ainda que a 

expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em situações 

excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance 
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(STJ AgRg no Ag 757.952/RS) . VI – Na oportunidade, importante também 

consignar que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo indicação 

precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea “a” do 

Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo provisório 

até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VII – Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001368-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALZISIO FERNANDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001368-76.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: ALZISIO 

FERNANDES DOS SANTOS Vistos. I – Cite-se a parte executada, por meio 

de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da execução. III – Na hipótese da citação por 

carta restar frustrada, desde já fica autorizada a citação pessoal por meio 

do oficial de justiça. Caso seja também negativa a citação por oficial de 

justiça, intime-se a fazenda por remessa eletrônica dos autos a fim de que 

se manifeste informando o endereço atualizado da parte executada ou 

para requerer o que entender pertinente. IV – Decorrido o prazo da 

citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena 

dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 

2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) . VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. VII – Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001369-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIRO BARROS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001369-61.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: ALTAMIRO 

BARROS FILHO Vistos. I – Cite-se a parte executada, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. III – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada, desde já fica autorizada a citação pessoal por meio do oficial de 

justiça. Caso seja também negativa a citação por oficial de justiça, 

intime-se a fazenda por remessa eletrônica dos autos a fim de que se 

manifeste informando o endereço atualizado da parte executada ou para 

requerer o que entender pertinente. IV – Decorrido o prazo da citação sem 

o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente. Relevante ressaltar ainda 

que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) . VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VII – Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001370-46.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE DA MOTA FLORES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001370-46.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: ALICE DA MOTA 

FLORES Vistos. I – Cite-se a parte executada, por meio de carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. III – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada, desde já fica autorizada a citação pessoal por meio do oficial de 

justiça. Caso seja também negativa a citação por oficial de justiça, 

intime-se a fazenda por remessa eletrônica dos autos a fim de que se 

manifeste informando o endereço atualizado da parte executada ou para 

requerer o que entender pertinente. IV – Decorrido o prazo da citação sem 

o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente. Relevante ressaltar ainda 

que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) . VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 
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que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VII – Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001350-55.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FERREIRA PORTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ALESSI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001350-55.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: EDILEUZA FERREIRA PORTO REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA ALESSI LTDA - ME Vistos. Cumpra-se na forma 

requerida, servindo a presente Carta Precatória como mandado. 

Expeça-se o necessário. Após, devolva com nossas homenagens. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001102-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES PINHEIRO DA SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001102-89.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: MARINES PINHEIRO 

DA SILVA VIEIRA Vistos. Defiro o pedido retro realizado pelo banco 

exequente devendo a gestora providenciar o que foi solicitado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001247-48.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA OAB - MT23736/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

requerido (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001247-48.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ANTONIO AUGUSTO BARBOSA REQUERIDO: REQUERIDO 

Vistos. Defiro o pedido realizado pela requerente no ID 16802657. 

Expeça-se ofício ao Cartório de Paz e Notas de Nova Lacerda para que 

forneça cópia do livro, onde consta que o autor assinou o recibo, 

efetuando a venda da Motocicleta Honda XR 250 TORNADO, placa 

NJI-2644, Renavam 135405181, ano 2008/2008, cor preta, chassi 

9CSMD34008R041292, número do motor MD34E-8041292. P. I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001155-70.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI RIBEIRO BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001155-70.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

VALDINEI RIBEIRO BEZERRA Vistos. Defiro a expedição de mandado de 

busca e apreensão, que deverá ser realizada nos termos da decisão 

prolatada no processo de n. 7003473-14.2018.8.22.0014 da Comarca de 

Vilhena. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo 

Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000287-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON ANTONIO REIMANN (RÉU)

JOAO LOPES GUERREIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WADSON NICANOR PERES GUALDA OAB - PR10342 (ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que a parte requerida HILTON 

ANTONIO REIMANN não foi citado (conforme Certidão do Oficial de Justiça, 

de ID: 16805255), razão pela qual intimo o exequente para que se 

manifeste informando novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000597-98.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE DE CARVALHO GONCALVES (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

dias, providencie o pagamento de R$ 740,00 a título de complemento das 

despesas de condução correspondente a 01 diligência extra realizada ao 

atual endereço (gleba Rio Novo) do polo passivo nos termos da certidão 

do oficial de justiça de id 16918669.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000375-33.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CELSO (EXECUTADO)

ANA CRISTINA AVILA DE SOUZA (EXECUTADO)

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para complementar a 

diligência do Oficial de Justiça, referente 01 diligência no município de 

Campos de Júlio, no valor de R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis 

reais), conforme certidão do Oficial de Justiça com ID 16920337, devendo 

o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 
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página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86981 Nr: 1214-46.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRENO GOMES RIBEIRO, Filiação: 

Terezinha de Jesus Gomes Ribeiro e Eupidio Ribeiro Filho, brasileiro(a), 

solteiro(a), Telefone 66 9955 0939. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 12 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124497 Nr: 3940-22.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO ARLINDO LIMA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Com a vida dos 

autos principais, determino o traslado das principais peças.Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 12 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116108 Nr: 372-95.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS PESSOA DA SILVA, Rg: 

2806051-2, Filiação: Ivanilda Alves Pessoa e Aparecido Costa da Silva, 

data de nascimento: 28/02/1995, brasileiro(a), natural de Presidente 

Medici-RO, solteiro(a), estudante, Telefone 99332-4032. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Com a vida dos 

autos principais, determino o traslado das principais peças.Expeça-se 

ofício para o CRAS para informe acerca da frequência do indiciado no 

Programa Maria da Penha, no prazo de 15 dias.Arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 12 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115077 Nr: 7434-26.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONILDO DA SILVA, Cpf: 00073936103, 

Rg: 1518919-8, Filiação: Judite Umbelina da Silva, data de nascimento: 

17/04/1982, brasileiro(a), natural de Vila Bela da Ss. Trindade-MT, 

solteiro(a), vaqueiro, Telefone 99697-2149. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Com a vida dos 

autos principais, determino os traslado das principais peças.Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 12 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106247 Nr: 3669-47.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS DIONES DOS SANTOS SILVA, 

Cpf: 91971861200, Rg: 3097843-2, Filiação: Gessi dos Santos Silva e Jose 

Lirio Dias da Silva, data de nascimento: 09/10/1984, brasileiro(a), natural 

de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), Telefone 98461-8496. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Tendo em vista que as medidas protetivas já foram deferidas 

nos presentes autos, julgo PROCEDENTE a presente ação em relação às 

medidas de proteção já aplicadas.Entretanto, considerando que a 

requerente não possui mais interesse pela aplicação das medidas 

protetivas, tenho por revogadas as respectivas medidas de proteção 

aplicadas e, por consequência, determino o arquivamento do presente 

feito, mediante as anotações e baixas necessárias.Saliento que a 

revogação das medidas protetivas em nada alteram o dever do autor do 

fato de participar do programa Maria da Penha.Expeça-se ofício para o 

CRAS de Comodoro para informe acerca da frequência do indiciado no 

Programa Maria da Penha, no prazo de 15 dias.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao 

MP e ao DP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 12 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95957 Nr: 4798-24.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA, Filiação: 

Severina Galdino de Araujo e Dionissio Fernandes de Olvieira, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Com a vida dos 

autos principais, determino os traslado das principais peças.Oficie-se o 

CRAS para prestar informações acerca do comparecimento do agressor 

no Programa Maria da Penha.Ciência ao MP.P.R.I.C

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 12 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122611 Nr: 3211-93.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDENIR FRITSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINALVA ALMEIDA DOS SANTOS, 

Cpf: 02390200141, Rg: 8806918, Filiação: Jocilene Almeida dos Santos e 

Manoel Ferreira dos Santos, data de nascimento: 22/01/1985, brasileiro(a), 

solteiro(a), Telefone 66 99955 5696 e atualmente em local incerto e não 

sabido JOSÉ EDENIR FRITSCH, Rg: 39890887, Filiação: Bela Omelia 

Caetano e Oscar Fritsch, gerente de fazenda, Telefone 99955-5696. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Com a vida dos 

autos principais, determino o traslado das principais peças.Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 13 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124796 Nr: 4042-44.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIVIANE APARECIDA SANTOS DE LIMA, 

Cpf: 98359312249, Rg: 1013009, Filiação: Celia Maria dos Santos e Nelson 

Gomes de Lima, data de nascimento: 12/12/1986, brasileiro(a), natural de 

Nova Brasilândia D'oeste-RO, atualmente em local incerto e não sabido 

ANA BEATRIZ DE LIMA SOARES, Cpf: 07396083125, Filiação: Viviane 

Aparecida Santos e Evandro Soares da Silva, data de nascimento: 

24/12/2006, brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO, solteiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido EVANDRO SOARES DA SILVA, 

Rg: 748552, Filiação: Inês Marcelino da Silva e Osvaldo Soares da Silva, 

data de nascimento: 01/09/1981, brasileiro(a), natural de Guaporema-PR, 

solteiro(a), construtor, Telefone 65 8416 1278. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Tendo em vista que as medidas protetivas já foram deferidas 

nos presentes autos, julgo PROCEDENTE a presente ação em relação às 

medidas de proteção já aplicadas.Entretanto, considerando que a 

requerente não possui mais interesse pela aplicação das medidas 

protetivas, tenho por revogadas as respectivas medidas de proteção 

aplicadas e, por consequência, determino o arquivamento do presente 

feito, mediante as anotações e baixas necessárias.Saliento que a 

revogação das medidas protetivas em nada alteram o dever do autor do 

fato de participar do programa Maria da Penha.Expeça-se ofício para o 

CRASpara informe acerca da frequência do indiciado no Programa Maria 

da Penha, no prazo de 15 dias.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao MP e ao 

DP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 13 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92041 Nr: 2989-96.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIANA CLEMENTINA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUBIANA CLEMENTINA DE PAULA, Cpf: 

05644939103, Rg: 26338882, Filiação: Aparecida Clementina de Paula e 

João Tertuliana de Paula, data de nascimento: 26/11/1993, brasileiro(a), 

natural de Rio Branco-MT, solteiro(a), garota de programa. atualmente em 
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local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

ofereceu denuncía em desfavor de RUBIANA CLEMENTINA DE PAULA, 

como incursa nas sanções do art. 147 caput (1° fato), c.c o art. 129 § 9º 

(2° fato), ambos do Código Penal, em concurso material de infrações (art 

69, do CP), com as implicações e gravames da Lei Federal n.° 11.340/2006 

( Lei Maria da Penha).

Despacho: Vistos em Mutirão Processual.Considerando a 11ª Semana 

Justiça pela Paz em Casa, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça em 

parceira com os Tribunais de Justiças Estadual, que tem como objetivo 

ampliar a efetividade das ações que envolvem a violência Doméstica 

contra mulher e Feminicídio passo a analise dos presentes autos.Tendo 

em vista que o retorno da carta precatória (ref. 27), defiro a citação por 

edital requerido às ref. 22, com prazo de 15 dias, nos termos do artigo 

361, do Código de Processo Penal. Caso o réu não compareça nos autos, 

nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, desde já, declaro 

suspenso o curso do presente feito, bem como de seu prazo 

prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja dada baixa 

do relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 11 de outubro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101455 Nr: 1606-49.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO MARCONDES, Cpf: 

26498666838, Rg: 334767647, Filiação: Edna Marina Marcondes, data de 

nascimento: 27/08/1978, brasileiro(a), natural de Barueri-SP, convivente, 

Telefone 9903-4883. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de RODRIGO MARCONDES como incurso nas 

sanções do artigo 129 § 9 (1° fato) e 147, caput, (2° fato), ambos do 

Código Penal, em concurso material de infrações (artigo 69, do CP), com 

as implicações e gravames da Lei Federal n.° 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha).

Despacho: Vistos em Mutirão Processual.Considerando a 11ª Semana 

Justiça pela Paz em Casa, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça em 

parceira com os Tribunais de Justiças Estadual, que tem como objetivo 

ampliar a efetividade das ações que envolvem a violência Doméstica 

contra mulher e Feminicídio passo a analise dos presentes autos.Defiro a 

citação por edital requerido às ref. 21, com prazo de 15 dias, nos termos 

do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu não compareça 

nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, desde já, 

declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de seu prazo 

prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja dada baixa 

do relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 15 de outubro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74598 Nr: 970-54.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FRANCISCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGERIO FRANCISCO PEREIRA, Cpf: 

02085376193, Rg: 1953701-8, Filiação: Aparecida Francisca da Silva e 

Roberto Carlos Pereira, data de nascimento: 09/12/1988, brasileiro(a), 

natural de Vilhena-RO, casado(a), Telefone 65 9912-0650. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado 

ROGERIO FRANCISCO PEREIRA, já qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal.O delito de ameaça 

possui pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.Quanto à 

culpabilidade verifica-se normal a reprovabilidade da conduta. Quanto aos 

antecedentes, será verificado por ocasião da segunda fase da dosimetria 

da pena. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o acusado pessoa que provoque 

instabilidade social. Quanto à personalidade do agente também não 

existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. 

Quanto aos motivos da prática do delito, o acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias também foram 

as normais do tipo. As consequências do crime também foram as normais. 

Quanto ao comportamento da vítima, este não deve ser considerado 

reprovável.Logo, considerando que as circunstâncias judiciais são em sua 

totalidade favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para os 

delitos, isto é, em 01 (um) mês de detenção.Não vislumbro circunstância 

agravante ou atenuante.Nos autos também não há nenhuma causa de 

aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.Sendo 

assim, torno definitiva a pena de 01 (um) mês de detenção.Outrossim, 

tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, 

sobretudo a necessidade da implementação de Medidas com o fim de 

erradicar a violência contra a Mulher, a teor do disposto na Convenção de 

Belém do Pará e, sendo a substituição de pena uma medida socialmente 

recomendável ao caso concreto, que foi um caso isolado na vida do 

acusado, com fundamento no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena 

para prestação de serviços à comunidade em entidade social sem fins 

lucrativos.Nesse sentido:HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. VIAS DE FATO. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO 

POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. BENEFÍCIO CASSADO PELO 

TRIBUNAL ORIGINÁRIO. ART. 44, I, DO CP. AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA 

DE OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DA 

PERMUTA. PRECEDENTE DESTE STJ. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. 

1. Constatando-se que a sanção imposta foi inferior a 4 (quatro) anos e 

que se cuida da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 

3.688/41. Vias de fato, infração de natureza menos grave, possível e 

socialmente recomendável a substituição da sanção privativa de liberdade 

por restritivas de direitos, desde que não se resuma ao pagamento de 

cestas básicas, de prestação pecuniária ou de multa, isoladamente, como 

expressamente determinado no art. 17 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha). PRECEDENTE DESTE STJ. 2. A concessão da permuta, na 

espécie, de forma alguma colidiria com a proposta de combate à violência 

doméstica, tendo em vista a sua adequação às finalidades da aplicação da 

pena, que são a retribuição e a ressocialização do condenado, servindo 

ainda para prevenção geral, na medida em que afasta a ideia de 

impunidade. 3. O deferimento do benefício também não ofenderia o 
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previsto no art. 41 da Lei Maria da Penha, pois aqui o que se impede é a 

aplicação das medidas benéficas previstas na Lei 9.099/95 aos delitos 

cometidos no âmbito doméstico ou familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista ou efetivamente aplicada. 4. Ordem 

concedida para restabelecer a sentença no ponto em que substituiu a 

pena privativa de liberdade imposta ao paciente por uma restritiva de 

direito, consistente em prestação de serviços à comunidade. (Habeas 

Corpus nº 207978/MS (2011/0121929-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge 

Mussi. j. 27.03.2012, unânime, DJe 13.04.2012).RECURSO DE APELAÇÃO 

CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL - LEI 

MARIA DA PENHA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - EXASPERAÇÃO DA 

PENA-BASE FIXADA - ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA 

DE DANOS - ART. 387, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 

PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - INEXISTÊNCIA DE 

CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELADO APLICAÇÃO DA 

CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE PENA NA SEGUNDA FASE DA 

DOSIMETRIA DA PENA - ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F' - SUBSTITUIÇÃO DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITO 

EXCEPCIONALIDADE - FIM SOCIAL E PEDAGÓGICO DA LEI MARIA DA 

PENHA - ARBITRAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE 

LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA - ART. 48 DO CÓDIGO PENAL - 

INVIABILIDADE DE ARBITRAR EX OFFICIO INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA - 

VIOLAÇÃO A GARANTIA CONSTITUCIONAL PROCESSUAL DUE PROCESS 

OF LAW - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se os elementos 

delineados no art. 59 do Código Penal, responsáveis a nortear a fixação 

da pena-base no primeiro estágio da dosimetria da pena, não sofrerem 

valoração negativa, ou, ocorrer a atribuição de status negativo a um deles, 

por equívoco, a pena deve ser mantida no mínimo legal. Apesar do óbice 

legal contido no inciso I do artigo 44 do Código Penal, e, considerando o 

cunho social da Lei Maria da Penha, conjugando, ainda, o viés social 

reintegrador das penas restritivas de direito, excepcionalmente, admite-se 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos 

crimes de lesão corporal, quando o ambiente fático demonstrar a 

conveniência da aplicação da comutação. O arbitramento em sentença 

criminal de indenização mínima pelos danos causados pela infração 

somente é admissível em procedimento onde observados os princípios do 

contraditório e ampla defesa, com a demonstração da dimensão dos 

danos e oportunizando-se ao imputado impugnar seu valor. (Apelação nº 

76667/2011, 1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Rui Ramos Ribeiro. j. 

06.12.2011, unânime, DJe 18.01.2012).Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da 

lei.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:a) lance o nome do réu no rol dos culpados;b) 

expeça-se guia de execução definitiva do condenado. Certificado o 

trânsito em julgado apenas para a acusação, expeça-se guia de execução 

provisória, conforme artigo 1.573, parágrafo único da CNGC/MT.c) Em 

cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 06 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86320 Nr: 973-72.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CÉSAR JOBINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DARCI CÉSAR JOBINS, Cpf: 

24945277915, Rg: 19.690.008, Filiação: Darci Ferreira Jobins e Julia 

Jobins, data de nascimento: 20/08/1955, natural de Palmas-PR, casado(a), 

comerciante, Telefone 6599967702. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público ofereceu denúnia em desfavor de 

DARCI CESAR JOBINS, como incurso no artigo 396 e seguintes do Código 

de Processo Penal.

Despacho: Vistos.Tendo em vista a manifestação do MPE às fls. 143 e 

171, defiro a citação por edital do acusado DARCI CESAR JOBINS, com 

prazo de 15 dias, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. 

Caso o réu não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código 

de Processo Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, 

bem como de seu prazo prescricional.Seja dada baixa do relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição.Ciência ao MPE.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 09 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119728 Nr: 1855-63.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELINGTON ALEXANDRE SILVA 

NAVARRO, Cpf: 03371117154, Rg: 2142494-2, Filiação: Ivone Aparecida 

Mariano da Silva e Orandir Ferreira Navarro, data de nascimento: 

24/11/1992, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), 

Telefone 65 9649 4912. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 25 de outubro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118991 Nr: 1575-92.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DA PENHA ALVES, Cpf: 

01987571150, Rg: 000972982, Filiação: Jacira Marçal Correa Alves e 

Antonio Marçal Correa Alves, data de nascimento: 11/06/1985, 

brasileiro(a), natural de Alvarenga-MG, convivente, Telefone 

668101-4073. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 31 de outubro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123150 Nr: 3412-85.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO AUGUSTO DE CAMPOS, Cpf: 

63174731291, Filiação: Angela Maria Romonte e Natalino de Campos, 

brasileiro(a), solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido de fls. 30. Cite-se o polo 

passivo por edital, para que responda à presente ação, no prazo de 

quinze (15) dias, se quiser,conforme requerido, atentando-se para as 

regras contidas nos artigos 256 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para o edital.Consigne-se no edital que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344).Transcorrido in albis o prazo da 

resposta, nomeio curador especial, o Drº Osmar Luiz Pretto, conforme 

dispõe o art. 72, II, do CPC, devendo ser a ele aberta vistas dos autos para 

que oferte a competente defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 28 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129570 Nr: 6044-84.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO DOS SANTOS, ANA DEISE 

MONTEIRO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGUINALDO DOS SANTOS, Rg: 

24135518, Filiação: Benedito dos Santos e Nair Sampaio dos Santos, data 

de nascimento: 11/03/1978, brasileiro(a), natural de Santa Cecília 

Pavão-PR e atualmente em local incerto e não sabido ANA DEISE 

MONTEIRO DE MEDEIROS, Filiação: Jose Francisco Ferreira de Medeiros e 

Maria de Fatima Monteiro de Medeiros, data de nascimento: 13/05/1992, 

brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de AGUINALDO DOS SANTOS E ANA CRISTINA 

MONTEIRO DE MEDEIROS, como incursos nas sanções do art 1°, inciso V, 

da Lei n° 8.137/90

Despacho: Vistos.Citem-se por edital os acusado Aguinaldo dos Santos e 

Ana Cristina Monteiro de Medeiros, com prazo de 15 dias, nos termos do 

artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu não compareça nos 

autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, desde já, 

declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de seu prazo 

prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja dada baixa 

do relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.Autos ao MPE 

para ciência. Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 28 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122392 Nr: 3108-86.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI TORRES RIBEIRO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O, NAYRA RINALDI BENTO - OAB:23.194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 40.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83919 Nr: 334-54.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANILDO LOPES DE OLIVEIRA, Filiação: 

Iranilda Venâncio da Silva e José Lopes de Oliveira, data de nascimento: 

25/11/1978, brasileiro(a), natural de Joeirana-ES, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de VANILDO LOPES DE OLIVEIRA nas disposições 

constantes do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Despacho: Vistos.Tendo em vista a certidão negativa da Carta Precatória 

enviada para Ji-Paraná/RO (fls. 142), defiro a citação por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso 

o réu não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, 

bem como de seu prazo prescricional, conforme requerimento do 

Ministério Público.Seja dada baixa do relatório estatístico mensal, sem 

baixa na distribuição.Ciência ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 28 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 1635-36.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KAROLINE KELI DOS SANTOS, 

brasileiro(a), Telefone 65 -99659-4154. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Com a vida dos 

autos principais, determino os traslado das principais peças.Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 29 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114704 Nr: 7262-84.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, Cpf: 

04341748157, Rg: 1659764-8, Filiação: Renato de Oliveira e Angelita Rosa 

da Silva, data de nascimento: 12/12/1992, natural de Vilhena-RO, 

solteiro(a), estudante, Telefone 65 9942 5972. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, como incurso 

no no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 

11.340/06.

Despacho: Vistos em Mutirão – Semana Justiça Pela Paz em Casa.Defiro o 

pedido ministerial às fls. 54, sendo assim cite-se por edital o acusado 

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, com prazo de 15 dias, nos termos do 

artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu não compareça nos 

autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, desde já, 

declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de seu prazo 

prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja dada baixa 

do relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 29 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112304 Nr: 6301-46.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS RIBEIRO MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISAIAS RIBEIRO MESSIAS, Filiação: 

Natalina Ribeiro Farias e Joaquim Messias, data de nascimento: 

12/03/1988, brasileiro(a), natural de Rodrigues Alves-AC, solteiro(a), 

Telefone 99699-0041. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de ISAIAS RIBEIRO MESSIAS, pela prática do crime 

previsto no artigo 331 do Código Penal.

Despacho: Vistos.1- Recebo a denúncia oferecida contra ISAIAS RIBEIRO 

MESSIAS por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP e por existir nos 

autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação 

penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria. 2 - 

Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do artigo 

361, do Código de Processo Penal, para então responder à acusação, por 

escrito.3 - Caso o réu não compareça nos autos, nos termos do art. 366 

do Código de Processo Penal, desde já, declaro suspenso o curso do 

presente feito, bem como de seu prazo prescricional.4 - Seja dada baixa 

do relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.5 – Ciência ao 

Ministério Público.6 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 29 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103123 Nr: 2279-42.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU GIL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIRCEU GIL OLIVEIRA, Cpf: 66525993253, 

Rg: 683970, Filiação: Neusa Gil Oliveira e Florentino Rosa de Oliveira, data 

de nascimento: 23/11/1981, brasileiro(a), natural de Faxinal-PR, 

convivente, padeiro, Telefone 6599042026. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 
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Ação: 08/05/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL em face de DIRCEU 

GIL OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

24/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/01/2011

 - Valor Total: R$934,05 - Valor Atualizado: R$934,05 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1 – Tendo em vista a tentativa frustrada de 

localização do executado, defiro o pedido de fls. 10, destarte cite-se o 

executado por edital, para que, nos termos do art. 8º da Lei de Execução 

Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a dívida acrescida de juros de mora, 

custas processuais e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou 

nomeie bens a penhora, a fim de garantir a execução, atentando-se para 

as regras contidas nos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil.2 - 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da primeira 

publicação.3 - Transcorrido in albis o prazo da resposta, será nomeado 

curador especial ao revel.4 - Conste no edital que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, e será contado do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora, conforme artigo 16, III, da Lei de Execução Fiscal.5 - 

Não sendo pago o débito, nem garantido a execução, o Sr. Oficial de 

Justiça procederá à penhora ou arresto de bens, tantos quantos bastem 

para garantir a dívida, procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o 

valor da avaliação constar do auto de penhora. (artigo 13/LEF).6 - Na 

hipótese de pronto pagamento, arbitro os honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da causa.7 - Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 04 de dezembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103074 Nr: 2253-44.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

11486589200. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/05/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL em face de JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 4/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/01/2011

 - Valor Total: R$ 627,31 - Valor Atualizado: R$ 627,31 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1 – Tendo em vista a tentativa frustrada de 

localização do executado, defiro o pedido de fls. 12, destarte cite-se o 

executado por edital, para que, nos termos do art. 8º da Lei de Execução 

Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a dívida acrescida de juros de mora, 

custas processuais e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou 

nomeie bens a penhora, a fim de garantir a execução, atentando-se para 

as regras contidas nos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil.2 - 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da primeira 

publicação.3 - Transcorrido in albis o prazo da resposta, será nomeado 

curador especial ao revel.4 - Conste no edital que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, e será contado do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora, conforme artigo 16, III, da Lei de Execução Fiscal.5 - 

Não sendo pago o débito, nem garantido a execução, o Sr. Oficial de 

Justiça procederá à penhora ou arresto de bens, tantos quantos bastem 

para garantir a dívida, procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o 

valor da avaliação constar do auto de penhora. (artigo 13/LEF).6 - Na 

hipótese de pronto pagamento, arbitro os honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da causa.7 - Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 04 de dezembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95988 Nr: 4810-38.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR S. ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIR S. ZANETTI, Cpf: 11052449115, Rg: 

045106, brasileiro(a), casado(a), marceneiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL em face de JAIR S. 

ZANETTI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de DÍVIDA 

ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

44/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 1.251,15 - Valor Atualizado: R$ 1.251,15 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1 – Tendo em vista a tentativa frustrada de 

localização do executado, defiro o pedido de fls. 15, destarte cite-se o 

executado por edital, para que, nos termos do art. 8º da Lei de Execução 

Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a dívida acrescida de juros de mora, 

custas processuais e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou 

nomeie bens a penhora, a fim de garantir a execução, atentando-se para 

as regras contidas nos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil.2 - 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da primeira 

publicação.3 - Transcorrido in albis o prazo da resposta, será nomeado 

curador especial ao revel.4 - Conste no edital que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, e será contado do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora, conforme artigo 16, III, da Lei de Execução Fiscal.5 - 

Não sendo pago o débito, nem garantido a execução, o Sr. Oficial de 
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Justiça procederá à penhora ou arresto de bens, tantos quantos bastem 

para garantir a dívida, procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o 

valor da avaliação constar do auto de penhora. (artigo 13/LEF).6 - Na 

hipótese de pronto pagamento, arbitro os honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da causa.7 - Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 04 de dezembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94041 Nr: 3889-79.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA MT 

388

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para manifestar acerca 

da petição de Ref: 57, juntada em 04/12/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31044 Nr: 2166-69.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA, ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17.738/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela INTIMO a parte executada (PAULO CÉSAR FÁVARO 

MOTTA) para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, 

se houver, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios no 

mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145 Nr: 1223-57.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELVINO CASSOL., ANA CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL ZUCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA - 

OAB:21807-o, ELIANE CAMARGO - OAB:23187-B, PEDRO GARCIA 

TATIM - OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação às fls. 326/342, de forma que neste momento, intimo 

a parte recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25345 Nr: 2758-84.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA 

S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, RONDON ENERGIA S/A, TELEGRÁFICA 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629, 

VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA 

- OAB:21807/O, ELIANE CAMARGO - OAB:80427, PEDRO GARCIA 

TATIM - OAB:MT/8187-B

 Vistos. Decido. Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo. No 

mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, tendo em vista que a parte 

embargante pugnou pela realização de perícia na petição inicial, tanto é 

que realizou o pagamento da primeira pericia que foi realizada de forma 

indevida, sem que o embargado tivesse sido citado. Não bastasse isso, 

verifico que a matéria desafiada nos embargos de declaração deve ser 

objeto de recurso, já que consiste em irresignação da parte recorrente à 

decisão proferida. Não cabe em sede de embargos de declaração, ainda 

que se fale em efeitos infringentes, a modificação de decisão com a qual a 

parte não concorda. (...) Desta forma, caso a parte entenda que não foi 

analisado alguma questão que alteraria o julgamento do mérito da 

demanda, deve lançar mãos de outros meios processuais para tentar 

corrigir o vício apontado na sentença. O que se percebe, é que o 

embargante pretende que seja reapreciada a questão e 

consequentemente proferida nova decisão, o que não se permite por meio 

de embargos de declaração. Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese 

contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO 

aos presentes embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32482 Nr: 669-83.2010.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDICEIA APARECIDA BUENO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON BRAGAGNOLO - 

OAB:82720

 Vistos.

Cite-se a parte executada CLAUDICEIA APARECIDA BUENO DE CASTRO.

Certifique-se a secretaria acerca do pedido de fls. 182, para que conste 

nos autos o nome do Dr. Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT 

16.691/A, para todas as publicações e intimações referentes à parte 

exequente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29867 Nr: 877-04.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. B. NICHELE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA, ANTÔNIO FÁBIO 

ZONTA, ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA, LÚCIA FABIANA 

ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABMAEL MANOEL DE LIMA - 

OAB:48633, SÔNIA REGINA FACINCANI DE LIMA - OAB:230964/ SP

 Vistos.

Certifique-se a intimação dos credores hipotecários como conforme 

determinado às fls. 1.180, tendo em vista que o exequente apresentou o 

endereço dos citados (fls. 1.196/1.199).

Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do auto de avaliação 
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acostado aos autos (fls. 1.260/1.262).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37097 Nr: 1796-22.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ANASTÁCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35693 Nr: 386-26.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA SOARES DOS REIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que não foi possível realizar a expedição de alvará judicial em 

favor da exequente aparecendo a seguinte mensagem: “modalidade de 

conta não permite a transferência agendada”.

Assim, intime-se a parte exequente, por meio do procurador constituído, 

para que informe outro número de conta para levantamento do valor, no 

prazo de 30 dias.

Após decurso do prazo, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35499 Nr: 194-93.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, EDILSON PERINAZZO, DENISE GIONGO GEREMIA 

PERINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINES DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:20.366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Vistos.

Tendo em vista o pedido de fls. 188, DEFIRO este para que seja realizada 

nova avaliação dos bens já penhorados nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31577 Nr: 2612-72.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Vistos. (...) Outrossim, INDEFIRO os pedidos da parte requerida LUIZ 

GUSTAVO ROCHA DE SOUZA tanto quanto a realização de nova 

avaliação do bem penhorado e, consequentemente, da nomeação de 

profissional para tal realização. DEFIRO ainda o pedido para que todas as 

publicações sejam feitas via DJE, em nome do patrono Péricles Landgraf 

Araújo de Oliveira. No que tange ao pedido da parte requerente, DEFIRO o 

pedido para que conste nos autos do presente feito o nome da Drª. Louise 

Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT 16.691ª. HOMOLOGO o Auto de 

Avaliação (fls. 100/101). DEFIRO nova realização de hastas públicas. Esta 

decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa 

oficial, sendo que posteriormente tal edital será complementado pelo 

leiloeiro. Com base no artigo 730 do Novo Código de Processo Civil, 

DETERMINO a realização de leilão público para alienação dos bens 

penhorados, assim descritos resumidamente: DATA, HORA E LOCAL DE 

REALIZAÇÃO DO LEILÃO. 1ª) 13 de março de 2019, a partir das 13:00 

horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br Caso leilão presencial e online 

constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT 

e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. 2ª) 13 de março de 2019, a partir 

das 14:00 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br Caso leilão 

presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato 

Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. (...) 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21186 Nr: 2229-02.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO BENEDETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Vistos. 1) Tendo em vista a divergência entre as partes em relação ao 

cálculo, tenho que necessária a produção de prova pericial. Para tanto, 

NOMEIO perita judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do 

CPC), a senhora Eliane Francisca de Alencar, cujo domicílio profissional é 

Rua dos Ipês, Jd Mato Grosso – Comodoro/MT, e-mail 

eliane@alencarassociados.com.br. (...) Arbitro honorários periciais de R$ 

2.400,00 a ser rateado entre as partes. (...) 2) Nos termos do artigo 465, 

parágrafo 1º, do CPC as partes devem em 15 dias, a contar da intimação 

da publicação da presente decisão, indicar assistente técnico... 2.1) Deve 

ainda o banco depositar os honorários periciais no referido prazo de 15 

dias. Decorrido este prazo de 15 dias sem pagamento, será realizada 

penhora on line no CNPJ do banco, nos termos do artigo 139 IV do CPC, 

afinal cabe ao juízo determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial. 3) Decorrido o prazo do artigo 465, 

parágrafo 1º, do CPC INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, 

eventualmente apresentados, e para que seja designada data para a 

realização da perícia, com antecedência de 30 dias a fim de que eventuais 

assistentes técnicos possam acompanhar os trabalhos, caso tenham 

interesse. 3.1) Atente-se a senhora perita a eventuais quesitos 

anteriormente apresentados. 4) Com a designação de data para a perícia 

deve ser liberado à perita 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado, 

sendo que os outros 50% serão liberados ao final. 4.1) Para realização do 

laudo deve a senhora gestora judicial juntar aos autos o extrato da conta 

única referente para que sejam identificados os depósitos feitos pelo 

consumidor. 5) O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data de realização da perícia. 6) Com a juntada 

do laudo, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 c/c 

artigo 509, ambos do CPC. 7) Após, conclusos para decisão. 8) 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11024 Nr: 1141-31.2003.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ENRIQUE FERRARI, LORENE FERNANDEZ DALL 

NEGRO FERRARI, JOSE CARLOS CRISOSTOMO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO FRANCISCO BELLAN, SÔNIA 

BEATRIZ CAMBRUZZI BELLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FERRARI - 

OAB:13.870/MS, FRANCISCO DA SILVA BANDEIRA - OAB:5.616-MS, 

JOSÉ CARLOS CRISOSTOMO RIBEIRO - OAB:5794/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS, CREUNEDE RAMOS PEREIRA - OAB:11745, LUCIANO 

RIBEIRO DA FONSECA - OAB:7677-MS]

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 15 dias, acerca da 

arrematação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62623 Nr: 718-22.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDELCI PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:21490/O

 Vistos.

Intime-se o executado, por meio do procurador constituído, para que no 

prazo de 15 dias, cumpra o despacho de fls. 74.

Certifique-se acerca do cumprimento e autos para o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39781 Nr: 796-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAN & VIAN LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS, 

EDUARDO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985/SC, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 Vistos.

Verifica-se que a parte exequente concorda com a petição de fls. 339.

Assim, defiro o pedido de suspensão realizado.

Mantenham-se os autos em arquivo até eventual manifestação das partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21246 Nr: 2288-87.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SANTA FÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, JOSÉ MARIO SECCO - OAB:724, LEANDRO 

MARCIO PEDOT - OAB:2022/RO

 Vistos.

Considerando a petição de fls. 438 realizou-se consulta no andamento do 

AI 1005516-74.2018.8.11.0000 em que foi possível verificar que está 

pendente de apreciação de embargos de declaração oposto pela 

embargante (executada).

Assim, aguarde-se o transito em julgado do aludido recurso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15932 Nr: 1048-97.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES, GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Vistos.

Considerando a cessão de crédito realizada, retifique-se a capa dos autos 

para fazer constar Carlos Rodrigo de Oliveira como exequente.

Intime-se a parte executada acerca da mudança no polo ativo da presente 

ação.

Deixo de analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

tendo em vista que deve ser realizado nos moldes da legislação 

processual civil por meio de incidente.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender necessário no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61551 Nr: 3382-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CAMPOS DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Conforme certidão de fls. 137 DETERMINO a liberação do valor depositado 

nos autos em favor do exequente, devendo ser expedido o alvará no 

referido montante.

Após, autos ao cartório para que este certifique se ainda há algum crédito 

a ser liberado em face do exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64620 Nr: 2787-27.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONÉDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE IZABEL VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Vistos.

Intime-se o executado acerca dos cálculos apresentados pelo exequente 

retro.

Saliento que se este não concordar com o montante deverá especificado 

a razão pela qual o valor supostamente está a maior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27211 Nr: 1315-64.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ ROTTA, INÊS ROTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 Vistos.
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Os autos vieram-me conclusos, noticiando a existência de recurso de 

Agravo de Instrumento interposto por Waldir José Rotta.

Certifique-se a Senhora Gestora Judiciária acerca do cumprimento das 

disposições do art. 1018, §2º, do Código de Processo Civil.

Reexaminando a questão decidida, entendo que não deve ser modificada 

a decisão agravada, cujos fundamentos bem resistem às razões deste, de 

forma que a mantenho.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 1433-64.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Vistos.

A decisão de fls. 180 determinou que o executado acostasse aos autos o 

acordo realizado, sua homologação e a certidão de transito em julgado.

O executado acostou às fls. 183/184 apenas o acordo realizado.

Assim, determino que a parte cumpra a decisão de fls. 180, sob pena de 

não apreciação do pedido de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 14864 Nr: 133-48.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER RODRIGUES DE SANTANA, FLORINDA 

PORTELA SANTAN, JOEL RODRIGUES DE SANTANA, ANA VICENTE 

PORTELA DE SANTAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELFONSO VILLELA DE MORAES, IZILDO 

GRISOSTE BARBOSA, CAETANO ROTTILI, ANA VIRGÍNIA DA MOTTA 

ROTTILI, MARIA ZENILDA OLIVEIRA BARBOSA, AGROPECUARIA 

CONDOR LTDA - ME, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, 

MILTON LAURO SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO PORTELA DE 

SANTANA - OAB:236372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/O/MT, FELIX LOPES FERNANDES - OAB:10420/MS, JULIÃO 

DE FREITAS - OAB:530/MS, ROMINA V. DOMINGUES - OAB:OAB/SP 

133338, ROSANE CORDEIRO MITIDIERI - OAB:OAB/SP 140109-B

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado por Elcy Furquim Rosa (fls. 500).

Certifique-se a secretaria acerca do pedido de fls. 497, vez que nos autos 

consta a renúncia da Drª Eliana da Costa, devendo este ser excluído da 

capa e do cadastro deste processo.

Ademais, no que diz respeito ao Alvará Eletrônico de folhas 504, 

certifique-se ainda se mesmo diz respeito ao pedido de fls. 501. Em caso 

positivo, INTIME-SE a perita Maria Aurélia Barros Barbosa Ferreira a fim de 

que seja cumprido o artigo 450, § 3º da CNGC.

Por fim, DEFIRO a citação de Lourdmar Vilela da Silva e fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para o edital, correndo da data da primeira publicação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112012 Nr: 6151-65.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR MENDES VIEIRA, SUZILEI ENDES CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício assistencial até que o mesmo atinja a maioridade, no valor de um 

salário mínimo, julgando extinta a ação, com resolução de mérito. [...] 

Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da 

presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do ajuizamento da 

ação, ou requerimento administrativo, caso tenha havido, aplicando-se 

para a atualização da condenação os critérios de pagamento de juros 

moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e 

alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais 

atualizada por ocasião da execução do julgado. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba 

as prestações vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81372 Nr: 3647-57.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUFERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor e 

DECLARO A DECADÊNCIA DO VALOR EXECUTADO na Execução Fiscal, o 

que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.CONDENO o requerido pagamento de honorários 

advocatícios. Fixo tais honorários em 10% do valor final da 

condenação.CONDENO o requerido no pagamento das custas 

processuais.Translade-se cópia da presente decisão aos autos da 

execução.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64177 Nr: 2325-70.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAIR TERENCIO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos. (...) Em 17.10.2014, fora apresentada a Resposta à Acusação 

(fls. 93/94). A audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 

21.01.2016, sendo ouvidas 02 (duas) testemunhas e, em ato continuo, 

procedeu-se o interrogatório do réu RONAIR TERENCIO DE SIQUEIRA (fls. 

118/121). As alegações finais do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL fora 

oferecida oralmente durante a audiência de instrução e julgamento, onde 

pugnou pela pronúncia do réu RONAIR TERENCIO DE SIQUEIRA nos termos 

da exordial (fls. 05/08), ao passo que, a defesa requereu a impronúncia 

(CD-ROM de fls. 121). O réu foi pronunciado como incurso no artigo 121, 

caput, do Código Penal, na data de 13.06.2016 (fls. 122/124). O réu 

RONAIR TERENCIO DE SIQUEIRA fora devidamente intimado da pronuncia 

conforme certidão de fls. 126. A decisão transitou em julgado sem 

interposição de recurso conforme fls. 129. As partes se manifestaram na 

fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, arrolando as 

testemunhas a serem ouvidas em plenário (fls. 131/135 e 140), 

respectivamente a acusação e a defesa. Diante do exposto, 

considerando-se que não há diligências para sanar ou qualquer nulidade 

ou fato a esclarecer que interesse ao julgamento da causa, o feito 

encontra-se preparado para julgamento em plenário, razão pela qual, 

DESIGNO para sessão de julgamento de júri para data de 12 de março de 

2019, às 08 horas. Intimem-se o Ministério Público, o réu RONAIR 

TERENCIO DE SIQUEIRA, via DJE e as testemunhas arroladas para que 
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compareçam ao ato, observando o disposto no artigo 431 do Código de 

Processo Penal. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15403 Nr: 612-41.2005.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA VIGILATO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos. (...) No dia 11.09.2006, a ré NEUZA VIGILATO GOUVEIA não se 

fez presente em seu julgamento, razão pela qual, este Juízo decretou sua 

prisão preventiva e adiou a solenidade (fls. 241/243). O Mandado de 

Prisão fora expedido (fls. 249). O órgão ministerial requereu na data de 

21.05.2018 a decretação da revelia da ré NEUZA VIGILATO GOUVEIA, 

ante o não comparecimento à solenidade do Tribunal do Júri (fls. 250) bem 

como redesignação da sessão. Logo em seguida, no dia 25.07.2018, 

suscintamente, requereu a determinação da execução imediata da pena 

(fls. 252/253). O pedido de fls. 254 fora indeferido por este Juízo, bem 

como fora determinado à expedição de um novo mandado de prisão (fls. 

255), sendo este cumprido conforme certidão de fls. 206. O órgão 

ministerial pugnou pela redesignação da Sessão do Tribunal do Júri (fls. 

261). Diante do exposto, considerando-se que não há qualquer nulidade 

ou fato a esclarecer que interesse ao julgamento da causa, o feito 

encontra-se preparado para julgamento em plenário, razão pela qual, 

DESIGNO para sessão de julgamento de júri para data de 11 de janeiro de 

2019, às 08 horas. Intimem-se o Ministério Público, a ré NEUZA VIGILATO 

GOUVEIA, via DJE e as testemunhas arroladas para que compareçam ao 

ato, observando o disposto no artigo 431 do Código de Processo Penal. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32750 Nr: 936-55.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVBG(, NSBG(, MABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Vistos. (...) O órgão ministerial requereu a decretação da prisão civil do 

réu JOAN FERNANDES CORREA GAVIN bem como a remessa dos autos à 

contadoria para que seja realizado o protesto do débito alimentar. Forçoso 

é concluir que o executado JOAN FERNANDES CORREA GAVIN não 

possui responsabilidade e nem consciência da necessidade premente de 

seus filhos KAUAN VICTOR BEJARANO GAVIN e NICOLI STEFANY 

BEJARANO GAVIN, além de fazer crer a este Juízo que desrespeita a 

Justiça, pois, além de não pagar oportunamente a pensão da forma em 

que propôs e se obrigou, mudou-se sem deixar o novo endereço e 

encontra-se em local incerto e não sabido e nem ao menos apresentou 

qualquer justificativa, tendo sua contestação sido por negativa geral. 

Registro, também, que o executado JOAN FERNANDES CORREA GAVIN 

ao não pagar a pensão devida, submete os alimentandos KAUAN VICTOR 

BEJARANO GAVIN e NICOLI STEFANY BEJARANO GAVIN a situação 

degradante e penosa, postergando o pagamento devido. Diante do 

exposto, tendo em vista que não houve comprovação do pagamento do 

débito alimentar existente, estando o executado JOAN FERNANDES 

CORREA GAVIN a dever as pensões alimentícias referentes ao VALOR 

AJUIZADO MAIS AS VENCIDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, 

DECRETO A PRISÃO CIVIL de JOAN FERNANDES CORREA GAVIN, pelo 

prazo de SESSENTA (60) dias. Após, expeça-se mandado de prisão, no 

qual deverá constar o valor do débito atualizado até a data da expedição, 

bem como o valor da prestação mensal e a data de vencimento. 

Consigne-se no mandado a advertência de que se tratando o executado 

JOAN FERNANDES CORREA GAVIN de preso civil, deverá ficar sob a 

responsabilidade direta da autoridade policial e mantido em separado dos 

demais detentos. DETERMINO a inscrição do executado JOAN 

FERNANDES CORREA GAVIN ao SERASAJUD em face do débito alimentar 

(artigo 528, § 1º do Código de Processo Civil). Intime-se o órgão ministerial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117264 Nr: 844-96.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO, VALDIR GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A , VANDERLEI 

GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO, ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, FABRÍCIO KAVA - OAB:MT 14.468-A, GASTÃO 

BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA 

CRUZ - OAB:12642, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 Vistos.

1 – IVONETE FÁTIMA BENINI GIONGO E OUTROS, qualificados nos autos, 

interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão de fls. 2.253, 

alegando que houve:

a. Contradição quando consta que a propriedade foi formalizada em 

20/12/2017, sendo que na verdade foi em 20/12/2012;

b. Que também são pontos controvertidos: da sociedade de fato e 

rompimento da sociedade dos irmãos Giongos; da cadeia possessória; da 

boa fé dos embargantes.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, dou provimento parcial ao recurso, uma vez consta 

um erro material, sendo que onde consta 20/12/2017 deveria constar 

20/12/2012.

Em relação ao ponto controvertido, mantenho o fixado na decisão que 

saneou o processo, já que os outros pontos apontados pela parte 

embargantes estão abrangidos pelo mesmo.

Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

fazendo constar na decisão embargada:

“Fixo como ponto controvertido decidir se a parte embargante detém a 

propriedade e posse dos imóveis rurais descritos na inicial desde o ano de 

1997, muito embora a propriedade foi formalizada apenas em 20/12/2012”

2 – Indefiro o pedido de prova empresta, tendo em vista que as provas 

devem ser produzidas nestes autos, com o devido contraditório.

 Em relação às provas documentais, incluída a pericia acostada na inicial, 

serão analisadas no momento da prolação da sentença os documentos 

que já foram juntados no momento oportuno, conforme determina o CPC.

Ressalto que a perícia juntada possuí natureza de prova documental e não 

pericial, afinal se a parte desejasse a realização de uma perícia deveria 

solicitá-la, o que não aconteceu nos autos.

 Expeça-se carta precatória para a oitiva das testemunhas informadas às 

fls. 2.277/2.278.

3 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114649 Nr: 7238-56.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 29 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos presentes autos foi 

requerido o cumprimento de sentença que impôs à Fazenda Pública o 

dever de pagar quantia certa, e que tal petição se encontra devidamente 

instruída com o demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado do 

crédito, razão pela INTIMO à fazenda pública por meio de remessa dos 

autos para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução. CERTIFICO também, que neste momento, realizo a 

mudança de classe processual.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 128572 Nr: 5633-41.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PRIMEIRA VARA - COMARCA DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aos dois (21) dias do mês Novembro, do ano de dois mil e dezoito (2018), 

com as portas abertas, na sala de audiência da Primeira Vara da Comarca 

de Comodoro/MT, onde se achava presente o Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito 

desta Comarca, Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, o representante 

do Ministério Público Estadual, Luiz Eduardo Martins Jacob Filho e o 

advogado Drª. Edilamar Aparecida Rampanelli representando a 26ª 

Subseção da OAB/MT, iniciou-se a sessão para sorteio dos 25 (vinte e 

cinco) jurados que comporão o Conselho de Sentença da Reunião 

Periódica e também de 07 jurados suplentes que atuarão no ano de 2019.

 O Sorteio foi procedido pelo MM. Juiz, de posse da urna contendo os 

nomes dos jurados selecionados na Comarca, procedeu sua abertura e 

leu os respectivos nomes, sorteados no ata.

Foram sorteados os seguintes jurados:

1) Carlos Antonio Borges – Sindicato

 2) Claudio Messias de Sales – SEDUC

3) Cleuza Vicente Evangelista - CAB

 4) Cristiana Preuss – SEDUC

5) Dyego Henrique Rocha de Oliveira - Cartório do 1º Ofício

6) Edigelson de Almeida Eloy – SEDUC

7) Emerson Luiz Altenhofen –

 8) Estefânia Barros Freitas – SICREDI

9) Fabiano Felipe da Costa - Câmara de Vereadores

10) Flavio Vasconcelos da Silva – SEDUC

11) Guilherme Teixeira Barbosa - Cartório 2º ofício

12) Irassânia Santos Pereira – MARTINELLO

13) Ivaldir da Silva Gavin Junior – SEDUC

14) Josiene Camargos Borges dos Santos – SEDUC

15) Leidy Margot Oliveira Ritt – SEDUC

16) Lucas de Souza Menezes – BANCO BRADESCO

17) Mabel Regina da Silva - E.E. Dona Rosa Frigger Piovezan

18) Marcos Antônio Gonçalves Da Silva – SEDUC

19) Maria das Graças da Silva Cardoso - Câmara de Dirigentes Lojistas

20) Marines Jucélia Vicentini - COEDUC

21) Rafael Bulau - Cartório do 1º Ofício

22) Ricardo Augusto Rezende Atanázio –

 23) Rosineth Assunção Sampaio – E.E. Dona Rosa Frigger Piovezan

24) Tania Cleia Rocha Gonçalves da Silva – E.E. Dona Rosa Frigger 

Piovezan

25) Thacioney Junno Lima Pereira – Secretaria de Saúde

 Foram sorteados ainda os seguintes jurados suplentes:

1) Juliane dos Santos Costa Pereira

2) Eliane Francisca Alencar

 3) Marcos Alessandro Castilho

 4) Alzira dos Santos

5) Bianca Cardoso de Oliveira Deifeld

6) Zelair Elias Sampaio

7) Kezia Aline Pires de Souza Rosa

 8) Rosalina Vieira Doria Piovezan

9) Lucivani Coura da Silva Elesbão

10) BRUNA FRANCIELY UEBEL

Em seguida, o MM. Juiz determinou a juntada da presente ata nos autos de 

Expediente do Tribunal do Júri da Comarca, bem como a intimação pessoal 

de cada um dos 25 (vinte e cinco) jurados e dos 10 suplentes que foram 

sorteados neste ato, e a publicação da referida lista no Diário Oficial, nos 

termos do artigo 427 e 429, do Código de Processo Penal.

Dê-se ampla publicidade ao presente despacho, inclusive com a fixação 

no átrio do Fórum local.

Autos ao MPE para ciência e apresentação de eventual impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60138 Nr: 1887-78.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUINCHOS CORUJAO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT/14.687, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7.133/MT

 Vistos.

Trata-se de ação revisional de contrato proposta por GUINCHOS 

CORUJÃO – ME em fade do BANCO SICREDI S.A.

Às fls. 466/472 a parte autora juntou decisões proferidas pelo juízo da 

Segunda Vara de Nova Mutum/MT, na qual é versada a competência para 

julgar tal ação.

Tendo em vista, que em Nova Mutum foi proposta ação de busca e 

apreensão convertida em execução de títulos extrajudiciais promovida 

pelo BANCO SICRED S.A em desfavor dos executados GUINCHOS 

CORUJÃO ME e JOÃO RICARDO NICOLAU, abordando as mesmas 

cédulas bancarias aqui discutidas, é forçoso reconhecer a conexão entre 

as ações.

Ademais o art. 59 do CPC dispõe que o registro ou a distribuição da 

petição inicial torna prevento o juízo, deste modo a execução de títulos 

extrajudiciais da Segunda Vara de Nova Mutum/MT foi distribuída em 

23/05/2012, enquanto que a presente ação só foi distribuída em 

26/06/2012.

Logo, o juízo prevento e competente para julgar ambas as ações, é o da 

Segunda Vara de Nova Mutum/MT.

Neste sentido:

CONFLIITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL E REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. conexão 

configurada. risco de decisões conflitantes. Art. 55 , § 2º , inciso I , do 

CPC e súmula nº 72 deste tribunal de justiça. Competência da juíza 

suscitante da 1ª vara cível da comarca de sertãozinho, onde já tramita a 

ação de execução.

 Câmara Especial 09/05/2018 - 9/5/2018 00108681320188260000 SP 

0010868- 13.2018.8.26.0000 (TJ-SP) Campos Mello (Pres. da Seção de 

Direito Privado)

Isso posto, com fulcro no art. 55, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, 

DECLINO COMPETÊNCIA em favor do juízo da Segunda Vara de Nova 

Mutum/MT, e DETERMINO que, intimada as partes dessa e decorrido o 

prazo para manifestação ou interposição de recurso, faça a 

remessa/distribuição/redistribuição do processo no juízo competente, com 

as anotações e baixas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31751 Nr: 2727-93.2009.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE, JULIANO LEOMAR NICHELE, 

LEONARDO GIOVANI NICHELE, ALFREDO FELIPPI TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN CABRAL, SANDRA CAROLINA 

CABRAL, JACOB MANOEL GAYOSO E ALMEIDA FILHO, VANISA 

SANTIAGO GAYOSO E ALMEIDA, EDER MIRANDA LEMOS, MARIA DAS 

GRAÇAS SILVA LEMOS, JOSE CARLOS LOUREIRO LEGEY, CLAUDIO 

PATRONE MONTEIRO DE BARROS, THAMAR MONTEIRO DE BARROS, 

FERNANDO PAULO RIBEIRO MOSTADEIRO, MARIA IZABEL MILLETTO 

MOSTADEIRO, DIANA JEREISSATI LEGEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista certidão de fl. 205, intime-se pessoalmente a parte autora 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67271 Nr: 930-09.2014.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER LEASING S/N

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA SILVA, MAURO ROSALINO 

BREDA, MAURO ANTÔNIO BREDA, MARIA INÊS CAMPESTRINI BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL ANTONIO BREDA - 

OAB:16990/MT

 Vistos.

Tendo em vista o pedido de fls. 260, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito vez que a decisão proferida pelo c. STJ (AgResp nº 

976.396/MT) restabeleceu a sentença que extinguiu o processo por 

abandono da causa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 10786 Nr: 970-74.2003.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARIA, ALVARINA JORNANI MARIA, 

SÉRGIO DAL PRÁ, ADNIR ROGÉRIO MARIA, SELOI DA SILVA MARIA, 

DULCE MARIA DAL PRÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO PANNEBECKER, CLENI MARIA 

PANNEBECKER, ODELCIO ARTUR PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Vistos. (...) Assim sendo, considerando o enorme grau de litigiosidade 

envolvido nos autos, determino que o perito seja intimado para se atentar 

ao prazo de 60 dias para apresentação do laudo e ainda para solicitar 

que, de maneira técnica e circunstanciada, considerando o enorme grau 

de litigiosidade existente nos autos, sejam os esclarecidos os seguintes 

pontos ao juízo quando da apresentação do laudo pericial: 1) Qual a área 

que seria emitida ao exequente no dia 17/10/2018? 2) Como o perito 

chegou à conclusão de que esta seria a área correta? Para responder tal 

ponto o perito deve observar a causa de pedir, os pedidos formulados e 

também as decisões judiciais que julgaram o feito. 3) Por fim, considerando 

que os documentos de fls. 2247/2248 e 2304 foram assinados pelo Sr. 

Fabio Rocha Nimer e pelo Sr. Fernando Vaz Guimarães Abrahão, 

representantes legais da empresa nomeada, e tendo em vista que a 

certidão (fls. 2394) informa que compareceu no dia dos fatos o Sr. Miguel, 

determino que o laudo pericial seja assinado pelos representantes legais 

da empresa nomeada e também pelo responsável técnico pelos trabalhos, 

o Sr. Miguel. Deve a gestora intimar a Real Brasil Perícias por mensagem 

eletrônica e certificar nos autos. Com a juntada dos laudos, intimem-se as 

partes para se manifestarem no prazo comum de 15 dias, conforme 

determina o artigo 477, parágrafo 1º do CPC. Decorrido o prazo de 15 

dias, autos conclusos. P. I. Expeça-se IMEDIATAMENTE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39376 Nr: 391-14.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ASSOLARI MARCONI, SILVINO 

DOMINIACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos. (...) Assim, DEFIRO o pedido de fls. 243 e DETERMINO a expedição 

de Carta Precatória para que se proceda o interrogatório do réu SILVINO 

DOMINIACK. No que se refere ao Ofício nº 296/2018 (fls. 245), 

considerando a inexistência de local adequado para que todos os bens 

apreendidos permaneçam depositados no fórum da comarca bem como a 

ausência de policiamento ou mesmo de guarda patrimonial no período 

noturno; Considerando que o(s) objeto(s) encontra(m)-se em deposito 

judicial sujeito(s) à natural deterioração e depreciação decorrentes do 

mero transcorrer do tempo; Considerando a Recomendação nº 30, de 10 

de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece no item 

I, “b” que os magistrados “ordenem, em cada caso e justificadamente, a 

alienação antecipada da coisa ou bem apreendido para preservar-lhe o 

respectivo valor...”. Considerando o § primeiro do artigo 1.481 da CNG, 

abaixo transcrito: “Justificadamente o magistrado, em cada caso, ordenará 

a alienação antecipada da coisa ou bem apreendido para preservar-lhe o 

respectivo valor, quando verificar que a ação do tempo ou qualquer outra 

circunstância, independente das providências normais de preservação, 

venha sofrer depreciação natural ou provocada perda de valor em si ou 

de qualquer modo venha a perder a equivalência com valor real na data da 

apreensão.” Considerando os artigos 120, § 5º e 123 do Código de 

Processo Penal que dispõe: (...) DETERMINO que se proceda no âmbito da 

Diretoria do Foro a avaliação e o posterior leilão do(s) objeto(s) listado(s) 

na certidão anteriormente juntada aos autos, desde que ele(s) possua(m) 

valor econômico. Ressalto que eventual quantia apurada no leilão deverá 

ser depositada no incidente da diretoria do foro. Constatada sua 

inservibilidade econômica, desde já fica autorizado o devido descarte, 

sendo que tal fato deverá ser posteriormente comunicado nestes autos. 

Ciência ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72625 Nr: 166-86.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA CONSISA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

Encerro a instrução processual.

Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72719 Nr: 212-75.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO CONTE FIRME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVANO VICENT - OAB:1456

 Vistos.

Considerando o retorno da carta precatória, encerro a instrução 

processual.

Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104528 Nr: 2868-34.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução movida por ADILSON DIAS DOS SANTOS, em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

O exequente ADILSON DIAS DOS SANTOS concorda com os cálculos 

apresentados pelo executado, requerendo a homologação dos cálculos.

Decido.

 Tendo em vista que o exequente ADILSON DIAS DOS SANTOS concordou 

com os termos propostos pela Autarquia Federal e com a consequente 
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homologação do cálculo apresentado, é o caso de extinção com análise 

do mérito.

Diante do exposto, JULGO extinto com resolução de mérito o presente 

cumprimento de sentença por ADILSON DIAS DOS SANTOS em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do artigo 487, inciso 

III, do Código de Processo Civil e HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo 

executado.

Deixo de condenar o executado em custas e honorários.

Após o transito em julgado, extraia-se cópia da sentença e cálculos para o 

processo executivo, arquivando-se estes autos, devendo ser expedido 

RPV para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 125624 Nr: 4397-54.2018.811.0046

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGINALDO APARECIDO ANACLETO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Vistos.

1 – Tendo em vista que a audiência anteriormente designada 

encontrava-se durante as férias dos advogados REDESIGNO a mesma 

para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

2 – Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o 

caso, de acordo com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de 

Processo Penal.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar.

 4 – DETERMINO a expedição de carta precatória para a oitiva das 

testemunhas:

 1. Aglaé Tânia Gollin, Assistente Social, podendo ser localizada na Del. 

Esp. Def. Direitos da Criança e do Adolescente (DEDDICA), em Cuiabá/MT.

2. Jõao Henrique M. Arantes, Psicólogo, podendo ser localizada na Del. 

Esp. Def. Direitos da Criança e do Adolescente (DEDDICA), em Cuiabá/MT.

3. Lindalva Alves da Silva, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 

893.167.701-49, portadora do RG nº 1669545, domiciliada na Rua D, Lote 

01, Residencial Estrela de Souza, apto 04, bairro Três Lagoas, Cuiabá/MT.

4. Raimunda Alves da Silva Andrade, brasileira, do lar, inscrita no CPF sob 

nº 025.911.371-96, portadora do RG nº 19817487, domiciliada na Rua 55, 

Quadra 210, casa 17, bairro Altos da Serra, Cuiabá/MT.

5. Cíntia Alves de Souza, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 

054.721.461-86, portadora do RG nº 19346174, domiciliada na Rua 

Travessia H, nº 49, bairro Dom Bosco, Cuiabá/MT.

6. Flávia Monteiro de Souza Santos, brasileira solteira, inscrita no CPF sob 

nº 022.292.131-56, portadora do RG nº 19346050, domiciliada na Rua F, 

Quadra 08, Residencial Jequitibá, casa 02, Várzea Grande/MT.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa, via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121336 Nr: 2628-11.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES, 

SANDRA DE ARAUJO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:OAB/MT 24.820, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - 

OAB:21059/O

 Em razão desses relevantes motivos, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva de João Cleiton Baratela Rodrigues.INTIME-SE A 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SOLICITANDO 

INFORMAÇÕES ACERCA DO CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA, 

TENDO EM VISTO TRATAR-SE DE RÉU PRESO.Após o retorno da carta 

precatória expedida para realização de interrogatório da ré intimem-se as 

partes para apresentação de alegações finais.Ciência ao MPE. Intime-se a 

defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123951 Nr: 3716-84.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDI MENDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PIRES GUARNIERI - 

OAB:8184-RO

 Chamo o feito à ordem para retificar o MANDADO DE INTIMAÇÃO anterior 

a esse e DETERMINO a expedição de Carta Precatória para oitiva das 

pessoas que residem fora desta comarca (Fredi Mendes Soares, Eliete 

Saraiva da Silva, Helio Serrath De Brito, Wesley Garcia De Lima Martins, 

Giovane De Lima Bezerra, Jaqueline De Lima Bezerra).

Intime-se a defesa, via DJE.

Intime-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113353 Nr: 6683-39.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGE – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão 

retro, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123951 Nr: 3716-84.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDI MENDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PIRES GUARNIERI - 

OAB:8184-RO

 Vistos.

O acusado suscitou preliminarmente a absolvição sumária sob o 

argumento da atipicidade da conduta delitiva. Todavia, tal tese não merece 

ser provida tendo em vista que há indícios de autoria.

Assim decidiu o e. TJMT:

“Provido o recurso contra a absolvição sumária, porquanto se presentes 

[...] os indícios suficientes de autoria delitiva impõe-se o prosseguimento 

da instrução criminal.” (Ap 47448/2017, Des. Luiz Ferreira Da Silva, 

Terceira Câmara Criminal, 04/07/2017).

Com essas considerações, REJEITO a preliminar.

Ademais, a defesa preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que 

a tese defensiva necessita da produção de provas, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 13 de dezembro de 2018, às 13:30 

horas, conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal

Intime-se o acusado, as testemunhas e a vítima, se for o caso, de acordo 

com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal.

A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve 

como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o presente 

documento será entregue ao comandante do policial militar.

 Intime-se a defesa, via DJE.

Intime-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126544 Nr: 4817-59.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES ALBINO HENDGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 Vistos.

1 – Tendo em vista que a audiência anteriormente designada 

encontrava-se durante as férias dos advogados REDESIGNO a mesma 

para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 15h00min.

2 – Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o 

caso, de acordo com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de 

Processo Penal.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar.

 4 - Nota-se que a vítima Elisiane Chichorro Rumanski pode ser encontrada 

tanto na Fazenda São Domingos, zona rural de Comodoro/MT, quanto na 

Vila Paraíso, n° 100, São João/PR. Assim, caso a mesma não seja 

localizada na Fazenda São Domingos desta comarca, DETERMINO a 

expedição de Carta Precatória para a oitiva de suas declarações.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa, via DJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78279 Nr: 2488-79.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON KELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO ANDRE GUARESCHI, MARLENE 

FRANCISCA CONCEIÇÃO GUARESCHI, DEBORAH FERNANDES 

GUIMARÃES, JOSÉ DECCO, CARLOS AUGUSTO PANUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GEVEZIER PODOLAN 

DE FIGUEIREDO - OAB:6581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANA RABELO 

MESQUITA THEODORO - OAB:15663

 Vistos.

 As partes são legítimas.

A decisão de fls. 354/355 decretou a revelia dos requeridos.

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte autora cumpre os 

requisitos do artigo 1.238 do Código Civil.

 Ressalto que o ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 do CPC.

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir no prazo de 

15 dias com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88482 Nr: 1671-78.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOINA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte para se manifestar acerca dos 

documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119976 Nr: 1977-76.2018.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMB, AMdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para retirar o Termo 

Guarda que se encontra na Secretaria da Primeira Vara. E para constar 

lavei a presente,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24574 Nr: 1899-68.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAULI WAGNER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para juntar nos autos a 

Guia Recolhimento referente a diligência do Oficial de Justiça, tendo em 

vista que a petição de fls. 119 aportou somente com o comprovante de 

pagamento, impossibilitando a liberação do valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86743 Nr: 1126-08.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos (REF: 79) no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60815 Nr: 2611-82.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU DE SOUZA NOBRE, LIBIA MACHADO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60763 Nr: 2555-49.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, CELULARES E 

TRANSPORTES LTDA ME, JUCEMERI GEREMIA, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A, 

THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono 

estes autos, com o fim de intimar o advogado da parte executada, acerca 

do desarquivamento do presente processo para que, se manifeste no 

prazo de 5 (cinco) dias sob pena de devolução ao arquivo. E para constar 

lavrei a presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32117 Nr: 304-29.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, Fernanda Marques Nunes - OAB:6737, 

TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

artigo 17 da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o feito a fim de intimar 

o requerido para comprovar nos autos, no prazo de 15 dias, o 

cumprimento das obrigações remanescentes, qual seja, prestar 

informações sobre a regularização junto a SEMA dos passivos ambientais 

da área degradada, conforme requestado pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105013 Nr: 3104-83.2017.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCN, CRDJTN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

patrono da parte autora para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos os 

comprovantes de protocolo dos mandado averbação a ele entregues na 

data de 11/01/2018 (Ref: 40), bem como confirmar que intimou a 

requerente a comparecer em secretaria para retirar o termo de guarda 

definitiva.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000517-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES COSMORAMA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON AUGUSTO BACANI RODRIGUES OAB - SP312846 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL POSTAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000517-37.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: SEMENTES COSMORAMA LTDA EXECUTADO: NATAL 

POSTAL Vistos. Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial ajuizada pelo SEMENTES COSMORAMA LTDA, em desfavor 

de NATAL POSTAL. O exequente requer a medida cautelar de arresto 

para que seja feito constrição por meio do Renajud, afirma que é 

necessário para garantir a presente execução, tendo em vista que o 

executado está prestes para mudar de residência para outro Estado. 

Juntou documentos. Decido. Nos termos do artigo 301 do Novo Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser 

efetivada, havendo probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC). No caso dos autos, 

observa-se que o executado ainda não foi citado da presente execução, 

bem como e exequente não acostou provas de que o a parte está para 

mudar de domicilio apenas para se furtar de ser atingido pela execução, 

sendo que o perigo de dano ficou apenas no campo das alegações. Isto 

posto, INDEFIRO a realização de constrição através do RENAJUD, pelos 

fundamentos acima expostos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001271-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELHA ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001271-76.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: JOELHA ROCHA DA SILVA Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido de liminar formulado pelo 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face de 

JOELHA ROCHA DA SILVA, objetivando a concessão de liminar de busca 

e apreensão de um veículo Marca Toyota; Modelo: Corolla GLI18FLEX; 

Ano: 2010; Cor: prata; Chassi n. 9BRBB42E1B514637; Placa NUD; 

Renavam: 234890274. A decisão de ID 16468480 deferiu liminarmente a 

busca e apreensão. Decido. Verifica-se que a requerida realizou o 

deposito do valor contido na inicial, sendo que pleiteia pela restituição do 

bem. Dessa forma, determino a restituição do bem apreendido. Intime-se o 

banco requerente para manifestar-se nos autos, bem como informar conta 

para levantamento de valores. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000892-38.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

JOVINIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

GUILHERME OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

IVONETE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

TEREZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

DORALICE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

IRENI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

IVONE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MIGUEL ALVES DA SILVA (INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000892-38.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: TEREZA ALVES DA SILVA, ROBERTO ALVES DA SILVA, 

DORALICE ALVES DA SILVA, IVONE ALVES DA SILVA, IVONETE ALVES 

DA SILVA, IRENI ALVES DA SILVA, JOVINIANA ALVES DA SILVA, MARIA 

ALVES DA SILVA, SEBASTIANA ALVES DA SILVA, GUILHERME 

OLIVEIRA SILVA Vistos. Trata-se de pedido objetivando a expedição de 

alvará judicial para levantamento de saldo financeiro junto ao INSS, 
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referente ao benefício de pensão por morte (NB 177.661.549-0). O 

Ministério Público se manifestou pela procedência do pedido, desde que o 

valor que cabe ao herdeiro Miguel seja depositado em juízo. Os 

peticionantes requerem que seja expedido alvará físico em nome da 

curadora do falecido, para que a mesma possa ser habilitada junto ao 

sistema do INSS. Decido. Vislumbro que o presente procedimento é de 

jurisdição voluntária, em que o juízo não é obrigado a observar critérios de 

legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar 

mais conveniente ou oportuna (CPC- artigo 723). Como já dito, o art. 1º da 

Lei n. 6.858/1980 dispõe que os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP poderão ser 

levantados independente de inventário ou arrolamento. Ressalto ainda que 

o artigo 666 do CPC declara que: Art. 666. Independerá de inventário ou de 

arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de 

novembro de 1980. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido inicial com a finalidade de resguardar o quinhão do irmão do 

falecido que foi citado por edital. Expeça-se oficio ao INSS para que 

realize o deposito judicial do salto existente em nome do falecido 

FRANCISCO ALVES DA SILVA. Após tal deposito, será expedido alvará 

judicial em conta a ser informada pelas partes e excetuando-se a parte 

que cabe ao irmão desaparecido. Ciência ao MPE. Transitada em julgado 

esta sentença, autos ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001154-85.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRIAINE RANGEL ZIMERMANN 03650929163 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001154-85.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL REQUERIDO: 

MEIRIAINE RANGEL ZIMERMANN 03650929163 Vistos. Cuida-se de acordo 

extrajudicial apresentado ao poder judiciário para homologação. Decido. 

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os autos. Efetuo 

nesta data a liberação dos valores depositados nos autos. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001264-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA BRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001264-84.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): GLORIA BRAZ DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Beneficio 

Previdenciário, proposto por Gloria Braz de Oliveira em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), ambos qualificados nos autos. A 

decisão de ID 16606871 determinou que a autora emendasse a inicial 

juntando indeferimento administrativo que continha data da ciência do 

mesmo. A parte autora emendou a inicial juntando indeferimento que 

contém apenas a data da apresentação do pedido de auxilio doença. 

Decido. Saliento novamente que se faz necessário tal documento, uma 

vez que em eventual procedência a data inicial do beneficio tem como 

base a data do indeferimento administrativo. No caso dos autos, 

verifica-se que o pedido de auxílio-doença foi pleiteado em 16/11/2017 e a 

pericia agendada em 30/10/2018, portanto, necessário precisar a data do 

indeferimento administrativo. Tendo em vista que o autor não cumpriu as 

diligencias determinadas, aplico o artigo 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito. Obedecidas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. P. R. I. C. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento 

de Resende Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000838-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDO OLIVEIRA GRAVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000838-72.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

HERNANDO OLIVEIRA GRAVA Vistos. Trata-se de ação proposta em que 

se verifica que o autor pediu desistência do feito. Decido. Tendo em vista 

a manifestação da parte autora, homologo a desistência e extingo a 

demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução 

de mérito, os presentes autos. Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias. P. R. I. C. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001137-49.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER (REQUERENTE)

INEZ MARIA WESCHENFELDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001137-49.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER, INEZ MARIA 

WESCHENFELDER Vistos. Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado 

ao poder judiciário para homologação. O MPE se manifestou 

favoravelmente à homologação. Decido. Tendo em vista o acordo juntado 

aos autos, homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes, 

sendo que suas cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão 

e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, III, do CPC. Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações 

necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Ciência ao MPE. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000442-95.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA PINHEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000442-95.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOELMA PINHEIRO FERNANDES RÉU: UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Joelma 

Pinheiro Fernandes em desfavor da Unimed Vale do Sepotuba Cooperativa 

de Trabalho Médico. A parte requerida apresentou contestação 

impugnando a gratuidade judiciária concedida à autora e afirmando que a 

presente ação encontra-se prescrita, tendo em vista que já houve o 

transcurso do prazo trienal. A parte autora alega que não possui 

condições de arcar com as custas do processo, ocasião em que acosta 

holerite, bem como requer que seja aplicado o prazo decenal ou o 

quinquenal previsto no CDC. Decido. Mantenho a concessão da 

assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a parte autora acostou 

documento (fls. 169) que comprovam a hipossuficiência alegada. 

Verifica-se que a presente ação visa à reparação do dano material 

relativo às despesas médicas da negativa de cobertura do parto e 

inclusão do recém-nascido ao plano, bem como dano moral decorrente da 

recusa abusiva. Primeiramente não há de se falar em aplicação do prazo 

descrito no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

que este é aplicado em relação à reparação de danos causados por fato 

do produto ou do serviço. Consoante o §2º do art. 14 do CDC o serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o fornecedor pode 

esperar. Em relação à reparação civil, dispõe o Código Civil: Art. 206. 

Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) IV – a pretensão de ressarcimento 

de enriquecimento sem causa; V - a pretensão de reparação civil; Nas 

situações de reembolso do usuário de seguro saúde podem ser inseridas, 

para fins prescricionais, no gênero "pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa", pois também visam, ao lado da repetição do 

indébito (ou restituição de valores indevidamente pagos), evitar o 

locupletamento ilícito da operadora, que lucraria ao reter arbitrariamente 

valores destinados ao contratante. De fato, o prazo prescricional de 3 

(três) anos deve reger as ações fundadas no inadimplemento contratual 

da operadora que se nega a reembolsar o usuário de seguro saúde ou de 

plano de saúde por despesas médicas realizadas em procedimento 

médico coberto. Já em relação aos danos morais, aplica-se o inciso V do 

§3º do artigo 206, já que busca reparação. Neste sentido: RECURSO 

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. 

SEGURO-SAÚDE. DISTINÇÃO. NÃO EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 

TRÊS ANOS. 1. A Segunda Seção, ao examinar os RESPs 1.360.969/RS e 

1.361.182/RS submetidos ao rito dos recursos repetitivos, consolidou a 

orientação de que é de três anos o prazo de prescrição das ações que 

têm objeto a restituição de prestações pagas a maior decorrente de 

abusividade de cláusula contratual que prevê aumento de mensalidade de 

plano ou seguro de saúde por mudança de faixa etária, nos termos do 

CC/2002, art. 206, § 3º, inc. IV, do CC/2002. 2. A Lei 9.656/1998, com a 

redação da Medida Provisória 2.177-44/2001, não mais faz distinção de 

disciplina jurídica entre 'seguro-saúde' e 'plano de saúde'. 3. Aplica-se o 

mesmo prazo prescricional de três anos à pretensão de reembolso, pela 

operadora do plano ou seguro de saúde, das despesas médicas que o 

usuário teve de fazer como decorrência da injusta recusa de cobertura, 

por não se tratar de contrato típico de seguro. 4. Recurso especial a que 

se nega provimento. (REsp nº 1.608.809/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, DJe 24/11/2017) Consta na petição inicial que a cobertura 

securitária foi recusada pela requerida no ano de 2014 e a ação foi 

proposta em 10/07/2018, ou seja, fora do prazo trienal, de modo que se 

configurou a alegada prescrição. Ante o exposto julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, por reconhecer a ocorrência da prescrição. Custas 

processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa por 

conta da parte autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o 

benefício da justiça gratuita. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquivem-se Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz 

de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

AUTOS N.º 339-13.2015.811.0046 – CÓDIGO 73045

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

REQUERENTE/CURADORA: APARECIDA CLEMENTINA DE PAULA

PARTE INTERDITADA: CLEIDIANA CLEMENTINA DE PAULA MONTEIRO

FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo, nos termos da sentença abaixo 

transcrita, foi decretada a interdição total de CLEIDIANA CLEMENTINA DE 

PAULA MONTEIRO, portadora de transtorno mental, o que a impede de 

gerir a si próprio e sua vida civil, sendo incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, sendo-lhe nomeada curadora a Sra. APARECIDA 

CLEMENTINA DE PAULA. A curatela é por tempo indeterminado e tem a 

finalidade de reger a interditada em todos os atos de sua vida civil. O 

presente edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça do 

Estado, com intervalo de dez (10) dias.

DECISÃO/DESPACHO: "Diante do exposto e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a interdição 

CLEIDIANA CLEMENTINA DE PAULA MONTEIRO, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil, e, de acordo com 

art. 755, I, do CPC, nomeio-lhe como curadora, APARECIDA CLEMENTINA 

DE PAULA. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de 

Processo Civil a sentença de interdição será inscrita no registro de 

pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá 

praticar autonomamente. Comunique-se o Cartório Eleitoral para as 

providências que se fizerem necessárias, conforme preceituam os incisos 

II, III e IV do art. 15 da Constituição da República, devendo constar da 

comunicação: qualificação completa, com endereço, bem como, 

informação de sua incapacidade civil absoluta. Quando do cumprimento da 

presente sentença, atente a ilustre gestora para que seja imediatamente 

oficiado o Cartório de Registro das Pessoas Naturais desta comarca, nos 

moldes determinados pela Lei de Registros Públicos de nº 6015/73: Art. 

89. No Cartório de 1º Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária de cada 

comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de 

emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação 

aos menores nela domiciliados. Art. 92. As interdições serão registradas 

no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o art. 89, salvo a 

hipótese prevista na parte final do parágrafo único do art. 33, 

declarando-se: 1º) data do registro; 2º) nome, prenome, idade, estado 

civil, Profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e 

cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como 

o nome do cônjuge, se forem casado; 3º) data da sentença, nome e vara 

do juiz que o preferiu; 4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e 

residência do curador; 5º) nome do requerente da interdição e causa 

desta; 6º) limites da curadoria, quando for parcial a interdição; 7º) lugar 

onde está internado o interdito. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Ciência ao MP e à Defensoria Pública. Sem custas. 

P. R. I. C. Transitado em julgado, autos arquivo. Comodoro, 19 de setembro 

de 2016. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito." E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, digitei.

Comodoro - MT, 6 de dezembro de 2018.

Shirley Regina Ribeiro

Gestor(a) Judiciário(a)

Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001345-33.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARGARETE DIRINGS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001345-33.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): ANA MARGARETE DIRINGS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Intimem-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, mediante publicação no Dje, para o fim de 

comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC (contra-cheque, CTPS ou outro 

documento capaz de demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou 

recolher as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida 

as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para 

que seja certificado se houve o devido recolhimento. Após o prazo supra 

com ou sem manifestação voltem-me conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001345-33.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARGARETE DIRINGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001345-33.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): ANA MARGARETE DIRINGS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Intimem-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, mediante publicação no Dje, para o fim de 

comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC (contra-cheque, CTPS ou outro 

documento capaz de demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou 

recolher as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida 

as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para 

que seja certificado se houve o devido recolhimento. Após o prazo supra 

com ou sem manifestação voltem-me conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001341-93.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA OAB - MT23736/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001341-93.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. VISTOS. Atento aos autos: I - Determino a emenda da 

inicial para o fim de que a parte autora, adeque os dispositivos legais 

citados, considerando que foram citados dispositivos da Lei n.º 9.099/95 

inaplicáveis na espécie, porquanto o feito fora distribuído perante o Pje 2ª 

Vara em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

nos moldes do inc. I, do art. 485, CPC. II – Comprove a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC (contra-cheque, CTPS ou outro documento capaz de 

demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolha as devidas 

custas processuais em 15 (quinze) dias. Efetuada a emenda, certifique e 

venham-me os autos conclusos. Se recolhida as custas processuais, 

remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que seja certificado se 

houve o devido recolhimento. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique e venham-me os autos conclusos para indeferimento da petição 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001360-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE SIQUEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001360-02.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: BRUNO DE SIQUEIRA 

SANTOS VISTOS. Determino que a parte autora no prazo de 15 (quinze) 

dias: I - Descreva de forma pormenorizada as parcelas vincendas 

considerando que, o saldo em aberto foi descrito de forma genérica sem 

apontar quantas parcelas encontram-se vincendas. II - Proceda com a 

emenda à inicial retificando o valor da causa tendo em vista que o valor da 

causa deve corresponder ao saldo em aberto, incluindo as prestações 

vencidas e não pagas e as vincendas ou comprove que houve o devido 

apontamento. III – Indefiro de plano a assistência judiciária gratuita em 

virtude de se tratar de instituição financeira, sendo ônus desta comprovar 

sua hipossuficiência do qual não se desincumbiu. IV - Cientifique-se na 

oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará no indeferimento 

da petição inicial conforme preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC, bem 

como no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, CPC. V - 

Efetuado o recolhimento das custas processuais, certifique se houve o 

devido recolhimento. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001348-85.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

VIACAO COMODORO LTDA - ME (EXECUTADO)

SILVANEI SANTOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001348-85.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: VIACAO COMODORO 

LTDA - ME, SILVANEI SANTOS DE SOUZA, CLAUDINEIA PEREIRA LEITE 

Vistos. Considerando-se, pois, que o autor/exequente é instituição 

financeira, consoante denota-se do contido na exordial, e não tendo o 

mesmo comprovado sua hipossuficiência financeira, de forma a 

impossibilitá-lo de arcar com as custas processuais, concluo pela 

inexistência de provas robustas acerca de eventual alteração financeira 

do autor/exequente. Pelo sucintamente exposto, INDEFIRO o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. INTIME-SE o 

autor/exequente, por meio de seu advogado constituído, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias comprove o recolhimento das custas, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, CPC. Se 

recolhidas as custas processuais no prazo assinalado, certifique se 

houve o devido recolhimento. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001196-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANAILSON RIGO PIOVEZAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001196-37.2018.8.11.0046. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANAILSON RIGO PIOVEZAN RÉU: INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. ANAILSON RIGO PIOVEZAN 
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ajuizou Ação Ordinária contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, todos devidamente qualificados nos autos. Aduziu o autor em 

apertada síntese, que é segurado da previdência social, tendo como 

profissão motorista. Entretanto, narrou na exordial que no exercício de sua 

função no dia 08/12/2017 veio a sofrer acidente de trabalho. Aduziu que a 

patologia em que se encontra acometido o autor é de caráter irreversível e 

definitivo. Requereu deste modo, tutela de urgência para o fim de ser 

concedido/restabelecido o benefício de auxílio-doença em prol da parte 

autora. Juntou documentos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não possuir 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, sobretudo, pelos documentos apresentados 

juntos a exordial. Da tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência, 

regulada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe, por outro 

lado, além da aparência de bom direito, a demonstração do “perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Nesta senda, colaciono 

explicação dada por Guilherme Rizzo Amaral (in Comentários às 

alterações do novo CPC, 2ª ed. rev. atual. e ampl., Revista dos Tribunais, 

São Paulo, 2016, p. 396): [...] o juiz deverá valorar todos os elementos 

disponíveis no momento da análise do requerimento da tutela cautelar ou 

satisfativa – afirmações, provas, contexto, direito aplicável – e 

empreender um juízo de probabilidade [...]. (grifos nossos). Da análise dos 

elementos coligidos nos autos, verifico, em juízo de cognição sumária, que 

o autor comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao 

deferimento da tutela de urgência. Isso porque consta nos autos, 

documentos que comprovam em tese a ocorrência de acidente de 

trabalho. No que tange a qualidade de segurado presumo que este a 

detém, considerando que na seara administrativa houve o recebimento de 

benefício previdenciário neste ano. Destarte, em juízo de cognição 

sumária, tenho que restou comprovada a probabilidade do direito do autor 

no que tange a incapacidade laborativa, sendo o segurado merecedor do 

benefício pleiteado. Relativamente ao perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação, este decorre do caráter alimentar do benefício pleiteado, 

porquanto o autor não está auferindo renda, o que interfere no sustento 

de todo o seu núcleo familiar. Por fim, deve ser registrado que se aplica, 

ao concreto, o princípio do “in dubio pro misero”, por se tratar de 

discussão acerca de verba alimentar, o que afasta a presunção, por ora, 

de legitimidade a perícia pela autarquia. Assim, comprovada a 

probabilidade do direito da autora e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação, mostra-se adequado o deferimento da tutela de urgência. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela e determino que 

o INSS restabeleça/conceda o benefício auxilio doença, em favor da parte 

autora, no prazo de 30 dias a contar da ciência desta decisão, sob pena 

de multa por descumprimento que fixo em R$ 5.000,00, sem prejuízo de 

posterior majoração. Cite-se a autarquia requerida, mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000451-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GOULART MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Certifico que a contestação é tempestiva. Assim, fica a parte autora 

intimada apresentar respectiva impugnação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001017-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. P. (REQUERENTE)

G. D. S. P. (REQUERENTE)

R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. P. (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada a impulsionar o processo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001076-91.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. R. A. (EXEQUENTE)

M. A. R. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

SILVANA RIBEIRO RODRIGUES OAB - 057.212.581-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. A. (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada a impulsionar o processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001262-17.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001262-17.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOSE MARTINS DE SA RÉU: INSS Vistos. Trata-se de 

Embargos de declaração interpostos por JOSE MARTINS DE SA ante a 

contradição da decisão interlocutória proferida nos autos. Suscita 

contradição da decisão interlocutória por ter o juízo concedido benefício 

de auxílio-doença em favor do autor. É o necessário. Decido. Consoante 

prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material. O Código de Processo Civil ao 

disciplinar os embargos de declaração, assevera que são eles cabíveis 

quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou 

tribunal. Não fez o Código, portanto, alusão ao tipo de pronunciamento 

judicial em que se pode constatar a omissão, consentindo ao intérprete 

concluir pela ampla possibilidade de oposição dos embargos para suprir tal 

vício, tenha ele ocorrido numa sentença, num acórdão, numa decisão 

interlocutória. Atento aos autos verifico que razão assiste o nobre 

embargante, haja vista que pleiteou ao autor benefício assistencial. Pelo 

exposto, CONHEÇO, e DOU provimento aos presentes embargos de 

declaração, para o fim de constar onde se lê restabeleça/conceda o 

benefício auxilio doença, leia-se restabeleça/conceda o benefício 

assistencial/loas. No mais, permanece inalterado o decisum embargado. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000346-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DUARTE DE QUADROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Fica a parte autora intimada a impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001219-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

L. E. D. S. W. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Fica a parte autora intimada a impulsionar o processo, face a certidão do 

oficial de justiça.

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39412 Nr: 427-56.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE CARVALHO 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, JOÃO CALDIN FILHO - OAB:44805, 

RAQUEL CRISTINA DA SILVA - OAB:135868/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração são tempestivos. 

Outrossim, impulsiono o feito para a parte embargada se manifestar no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34959 Nr: 3142-42.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPE - PARTICIPAÇÕES S/A, TRANSCONTINENTAL 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLYMPIO DE PAULA XAVIER, IONE 

SCHWAB DE PAULA XAVIER, MARCELO DE PAULA XAVIER, MIGUEL DE 

PAULA XAVIER NETO, ORLANDO JOSÉ PADOVANI, LEONORA DE PAULA 

XAVIER, CELSO FERNANDES PADOVANI, NELSON PADOVANI, VILMA 

LETÍCIA PADOVANI, LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI, DIRLEI MARIA 

PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

GUIMARÃES WISZKA - OAB:9958-PR, RAFAEL LEITE FERREIRA 

CABRAL - OAB:PR/61.339, ROBERTO WYPYCH JUNIOR - OAB:9134, 

ROGERIO DE JESUS MARQUES - OAB:66504

 Certifico que os requeridos: José Olympio de Paula Xavier; Ione Schwab 

de Paula Xavier; Celso Fernandes Padovani e Leopoldina Geraldina 

Padovani, não foram citados da presente demanda. Diante do exposto, 

efetuo a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

manifeste-se a respeito, dentro do prazo de05 (cinco) dias, conforme r. 

Decisão de fl.: 707, dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39428 Nr: 443-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WEST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie a retirada, nesta 

secretaria, da Carta Precatória expedida com finalidade de citar a parte 

executada, Carlos West, na comarca de Cuiabá/MT, bem como, efetue a 

sua distribuição particular naquele respeitável Juízo deprecado. 

Comprovando posteriormente, nos autos em epígrafe,

sua distribuição, bem como as diligências realizadas.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37841 Nr: 2539-32.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDORI REBISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP - 258420, DANIELA MAGAGNATO PEIXOTO - 

OAB:235508/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de initimar a parte embargada, na 

pessoa de seus advogados, para que tenha ciência da Decisão exarada 

na data: 10/10/2018, fl.: 66, bem como do bloqueio, via sistema 

BACENJUD, do valor de R$ 5.511,77, fls.: 67/68, dos autos em epígrafe. 

Desde já, fica intimada a apresentar embargos dentro do prazo legal.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37290 Nr: 1989-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Impulsino estes autos com finalidade de intimar a parte embargada, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da Decisão exarada na 

data: 10/10/2018, fl.: 252, bem como do valor bloqueado via BACENJUD, 

R$ 23.993,07, nas fls.: 253/254, dos autos em epígrafe. Desde já, fica 

intimada a apresentar embargos dentro do prazo legal.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98325 Nr: 128-06.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o certificado pelo oficial de justiça na certidão de ref. 30, 

impulsiono o feito para intimar a parte autora a recolher o valor da 

diligência do oficial de justiça para integral cumprimento da determinação 

judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96734 Nr: 5136-95.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR NUNES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

intimar a parte autora a recolher o complemento da diligência margeada, no 

valor de R$ 872,00 (oitocentos e setenta e dois reais).

 Outrossim, intimo ainda a parte autora a recolher o valor de R$ 436,00 

(quatrocentos e trinta e seis reais)para o cumprimento da segunda via do 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 659 de 1103



 Cod. Proc.: 28520 Nr: 2599-10.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO CADORE, MADALENA NEGRI 

CADORE, JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA, 

WALENTIM WINGENBACH, NAIR ZAMO WINGENBACH, PEDRO GARCIA 

TATIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de Intimar a parte requerente, na 

pessoa de sua advogada, para que providencie o recolhimento com 

posterior comprovação nos autos, do valor respectivo à diligência a ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça, a saber: “MANDADO DE AVALIÇÃO”, 

referente a um imóvel rural denominado: "Fazenda São José", registrado 

no 1º Serviço Registral de Imóveis desta comarca de Comodoro/MT, sob a 

matrícula nº 460, no livro nº 002. Outrossim, fica desde já, também 

intimada a recolher as custas, nos termos anteriores, do valor relativo à 

expedição de uma CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR/OBJETO EPE, referente à 

penhora realizada nos autos em epígrafe; conforme peticionado nas fls.: 

125. O Mandado de Avaliação aguardará a comprovação do pagamento 

na contracapa dos autos.

 Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84164 Nr: 398-64.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, Cláudia Inês Marques Morais de Oliveira, MÁRCIO RAMALHO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: william carmona maya - 

OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT - 5.222

 Tendo em vista que não houve a publicação da sentença, encaminho 

novamente ao DJE: Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Honorários advocatícios, custas e despesas processuais 

conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão ser divididas 

igualmente [art. 90, §2º, CPC]. Decorrido “in albis” o prazo recursal, 

observadas as formalidades legais de praxe efetivadas as providências 

cabíveis, arquive-se este feito. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61296 Nr: 3101-07.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPOS DE 

JULIO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, VALDIR ANTONIAZZI - OAB:OAB/RO 375-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instancia, impulsiono o feito 

para as parte se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65898 Nr: 4082-02.2013.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação é tempestivo. Outrossim, 

impulsiono o feito para apresentação das contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104984 Nr: 3085-77.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA SIMÕES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se quanto ao cálculo de 

pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113638 Nr: 6821-06.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSG, MADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343

 Tendo em vista a nomeação do advogado Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota para defender os interesses do denunciado Leandro 

Soares Gonçalves, impulsiono o feito para intimá-lo a para responder a 

ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegarem tudo o 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83366 Nr: 147-46.2016.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZÂNGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:

 Tendo em vista que a curadora especial Dra Elisângela Azeredo da Silva 

Nunes está cadastrada no feito, impulsiono o feito para intimá-la a cumprir 

ao determinado na decisão de ref. 20 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101518 Nr: 1640-24.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMACIA FACIFARMA LTDA-ME, DANIZA 

HELLEN SIQUEIRA LOPES, MAYCON HENING BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão do oficial de justiça de ref. 33 impulsiono o feito 
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para intimar a parte autora a manifestar-se, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103871 Nr: 2594-70.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANFROI E CIA LTDA ME, SALETE MARLENE 

FRANCESCHI MANFROI, DOUGLAS JULIO MANFROI, ROMEU MANFROI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o cumprimento do mandado de citação, impulsiono o feito 

para intimar a parte autora a recolher o valor de R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) referente a complementação de diligência do oficial de justiça, 

margeado no mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63153 Nr: 1274-24.2013.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIVAL COMBUSTIVEIS LTDA, DENILSON 

MARCOS BARBIEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT-15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DOLORES NOGUEIRA 

OLIVEIRA PARAGUAÇU - OAB:25139 - O/MT

 Certifico e dou fé que a contestação é tempestiva. Outrossim, impulsiono 

o feito para a parte requerente apresentar impugnação a contestação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61612 Nr: 3451-92.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMADEXPORT - INDUSTRIA, COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRA, NELDON GOMES DA SILVA, EDINEIA 

MARQUES GONÇALVES, ROGÉRIO GERALDO DA SILVA, APARECIDO 

GOMES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROMADEXPORT - INDUSTRIA, COMERCIO 

E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA, CNPJ: 04793520000150, atualmente em 

local incerto e não sabido NELDON GOMES DA SILVA, Cpf: 87539020172, 

atualmente em local incerto e não sabido APARECIDO GOMES DA SILVA 

JUNIOR, Cpf: 02925758150, Rg: 1520506-1, Filiação: Clemencia Rosa da 

Silva e Aparecido Gomes da Silva, data de nascimento: 21/10/1983, 

natural de Mundo Novo-MS, solteiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido EDINEIA MARQUES GONÇALVES, Cpf: 95788476100, Rg: 

1.358.633-5, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ROGÉRIO GERALDO DA SILVA, Cpf: 53651685187, Rg: 08194831, 

Filiação: José Geraldo da Silva Filho e Ecidei Maria da Silva, data de 

nascimento: 26/03/1974, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de ROMADEXPORT - INDUSTRIA, 

COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA, NELDON GOMES DA SILVAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Foi 

constatado que o contribuinte deixou de recolher oo ICMS devido a título 

de diferencial de alíquotas. Descrição da infração: art.: 17,XI, da Lei 7.098, 

combinado com os arts.: 2º, §1º, IV e 3º, III, também da Lei 7.098/98[...], 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5616/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 876.276,30 - Valor Atualizado: R$ 796.614,80 - Valor 

Honorários: R$ 79.661,48

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Tendo em vista que o requerido, não foi 

localizado, ref. 47/48, defiro o pedido retro, nessa senda, determino a 

citação por edital do réu, com prazo de 15 (quinze) dias, afixando-se o 

mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.Transcorrido o prazo 

legal, não havendo manifestação, Aguarde-se a nomeação de Defensor 

Público a esta Comarca, remetendo-lhe carga do feito para ciência e 

eventual manifestação, procedendo com o devido andamento 

processual.Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro-MT, 04 de 

Setembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciano da Silva Lopes, 

digitei.

Comodoro, 31 de outubro de 2018

Raquel Almeida Gonzalez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 126929 Nr: 4983-91.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO RIBEIRO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva em favor do 

acusado REINALDO RIBEIRO MOURA, segregado provisoriamente em 

razão da suposta prática dos crimes do artigos 329, caput, e 331, c/c 

artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Em suma, alega a defesa estarem ausentes os fundamentos e 

pressupostos ensejadores da custódia cautelar, revelando-se suficiente a 

aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito, alegando 

estarem incólumes os elementos autorizadores da segregação cautelar 

anteriormente deferida.

 Em síntese, é o relatório.

 Decido.

É certo que a expressão “preventiva” tem uma acepção ampla para 

designar a custódia verificada antes do trânsito em julgado da sentença 

final. É a prisão processual, cautelar, chamada de provisória no Código 

Penal (art. 42).

 Mas como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de 

exceção, só se justifica em situações específicas, em casos especiais 

onde a segregação preventiva, embora um mal seja indispensável. Sendo 

certo também que o magistrado poderá revogá-la se, no decorrer do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

Atualmente, em nossa lei processual deixou a prisão preventiva de ser 

obrigatória para determinadas hipóteses, como se previa na legislação 

anterior; é hoje uma medida facultativa, devendo ser decretada apenas 

quando necessária segundo os requisitos estabelecidos pelo direito 

objetivo.

Enfim, a prisão preventiva constitui-se em medida cautelar de caráter 

excepcional, não bastando a existência de provas acerca da materialidade 

do fato e indícios de autoria, mas indispensável se torna a demonstração 

da efetiva necessidade de sua adoção, o que não é mais o caso dos 

autos, conforme abaixo constataremos:

Quando da decretação da prisão do acusado REINALDO RIBEIRO MOURA, 
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havia necessidade da sua segregação preventiva, para a garantia da 

ordem pública. Contudo, entendo que não estão mais presentes os 

requisitos autorizadores para a custódia preventiva do acusado.

Assim, no caso, em que pese seja absolutamente reprovável a conduta, 

em tese, praticada pelo réu, não mais se justifica a segregação cautelar 

daquele, a qual só é admitida quando baseada em justificação judicial, 

devidamente fundamentada, nos requisitos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, sob pena de se transformar em letra morta o direito 

individual, constitucionalmente assegurado a todos, da liberdade de ir, vir e 

ficar.

Nestes termos, sopesadas tais circunstâncias com prudência e cautela, e 

já desaparecidos os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, a 

revogação da prisão preventiva se impõe.

 Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que o réu permaneça 

recolhido à prisão, com fundamento no artigo 316 (1ª parte) do Código de 

Processo Penal, em dissonância ao parecer ministerial, REVOGO a prisão 

preventiva e decretada de concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA em favor 

do acusado REINALDO RIBEIRO MOURA, já qualificado nos autos, 

mediante as seguintes condições:

a) comparecer a todos os atos do processo;

b) no caso de mudança de endereço, deverá comunicar a este Juízo;

c) não frequentar bares, boates e locais similares.

Ficam advertidos de que o não cumprimento das mesmas, importará na 

revogação do benefício concedido.

Devido ao adiantado da hora, serve a presente como ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do acusado, devendo ser colocado em liberdade, 

salvo se por outro motivo não estiver preso, o que deverá ser certificado 

pela Serventia, tendo em vista que o réu responde por outros processos 

em outras Comarcas.

Ademais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07/02/2019, às 13h30 min.

Intime-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para a 

realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122160 Nr: 3004-94.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS WILLIAN MACHADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 VISTOS.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

LUCAS WILLIAN MACHADO DE SOUZA.

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta escrita à acusação, 

nos termos do art. 396-A do CPP e não alegou qualquer preliminar ou 

matéria que ensejasse a rejeição da peça acusatória, também não juntou 

documentos novos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa, que deixou de arguir qualquer tema 

adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 

397 do CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua 

consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

18 de dezembro de 2018 às 13h30min, oportunidade em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se a que exerça função 

pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP.

 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Intime-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34768 Nr: 2952-79.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GONZAGA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Tendo em vista que os endereços apresentados pelo Ministério Público 

são residenciais e, ainda, levando-se em consideração que as 

testemunhas são servidoras publicas federais (policiais rodoviários 

federais), bem provável que as missivas não lograrão êxito em serem 

cumpridas, o que atrasará ainda mais o feito.

Nessa senda, declaro preclusa a produção de prova, abrindo-se vistas às 

partes para apresentarem alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, com urgência, por tratar-se de processo afeto à Meta02 e 

Meta/04 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84164 Nr: 398-64.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, Cláudia Inês Marques Morais de Oliveira, MÁRCIO RAMALHO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: william carmona maya - 

OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT - 5.222

 Vistos em correição.

Trata-se de manifestação apresentada pelo requerente Banco Itaú S/A de 

que o acordo homologado nos autos foi devidamente cumprido pelo 

requerido.

É o relato do necessário.

DECIDO.

O pedido apresentado pelo requerente dá ensejo à extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, eis que o 

devedor quitou a dívida mediante transação extrajudicial, homologada por 

este juízo.

Portanto, havendo o devedor adimplido a obrigação na forma pactuada e, 

considerando que o autor não se opôs, tendo inclusive requerido o o 

arquivamento dos autos a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios, custas e despesas processuais conforme 

acordado pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente 

[art. 90, §2º, CPC].

Decorrido “in albis” o prazo recursal, observadas as formalidades legais 

de praxe efetivadas as providências cabíveis, arquive-se este feito.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84164 Nr: 398-64.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, Cláudia Inês Marques Morais de Oliveira, MÁRCIO RAMALHO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: william carmona maya - 

OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT - 5.222

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39237 Nr: 251-77.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, 

FABIO ROCHA NIMER, REAL BRASIL CONSULTORIA, valdirene correia 

belai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CEZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação é tempestivo. Outrossim, 

impulsiono o feito para apresentação das contrarazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38265 Nr: 2963-74.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDENIR PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, PORTAL CORRETORA 

DE CEREAIS LTDA, AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA - KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - OAB:2288/A, 

FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2.152-B, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, IGOR AMADEU COCCO 

RUBIN - OAB:MT/8402

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação é tempestivo. Outrossim, 

impulsiono o feito para apresentação das contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39036 Nr: 52-55.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT, PATRICK SHARON DOS SANTOS - OAB:14.712/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação é tempestivo. Outrossim, 

impulsiono o feito para apresentação de contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39322 Nr: 337-48.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCAMPO - COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA - ME, ANA CRISTINA AVILA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, LUCIA 

CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem manifestação. Outrossim, 

impulsiono o feito para a parte autora manifestar-se dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37607 Nr: 2306-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO RIBEIRO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:MT20853/A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seus advogados, para que providencie o devido 

impulsionamento do feito, dentro do prazo de 05 (cinco) dias. Conforme r. 

decisão exarada na data: 23/10/2018, fls.: 95, dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20841 Nr: 1926-85.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada da planilha na ref: 24, verifica-se que o valor 

ultrapassa o limite para a expedição da requisição de pequeno valor 

(RPV), assim, impulsiono o presente feito com a finalidade de intiamar a 

parte requerente para, querendo, caso enteder viável, apresentar a 

renúncia expressa do valor excedente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62713 Nr: 813-52.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BRITZKE, NOELI BRITZKE, LEVINO KRUGER, 

MARINES BRITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS FRANCESCON MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação é tempestivo. Outrossim, 

impulsiono o feito para apresentação de contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66793 Nr: 496-20.2014.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ APARECIDO PINHEIRO NOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação é tempestivo. Outrossim, 

impulsiono o feito para apresentação das contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25528 Nr: 2342-19.2007.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO GRISOSTE BARBOSA, SOLANGE SILVA DE 

AQUINO GRISSOSTE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO PREZZOTTO, MARIA 

MARGARETE BIANCHI PREZZOTTO, ROBERTO BERTOLINI, ESTER 

ROTTENFUSSER BERTOLINI, JANDIR JOSÉ TODERO, MARILEIDE SALETE 

TODERO, ESPÓLIO DE NILTON ZAGO, TÂNIA MARIA HAACK ZAGO, 

EUCLIDES JOSE TODERO, NAIR SABINA TODERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Moretto - 

OAB:4032/RO, Marcos Rogério Schmidt - OAB:4.032/RO

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem manifestação do executado. 

Outrossim, impulsiono o feito para intimar a parte exequente, para se 

manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19796 Nr: 943-86.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANS GUNTHER EWERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogerio Schimidt - 

OAB:21939-Pr

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie o regular andamento do 

feito, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com 

espeque no art. 485, III, CPC. Conforme r. Decisão exarada na data: 

28/09/2018, fl.: 213, dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.:34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79654 Nr: 3034-37.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANTONIO ALVES TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 79654

VISTOS.

 Banco Finasa S/A ajuíza Ação Ordinária em face de Mario Antonio Alves 

Teodoro todos devidamente qualificados nos autos.

Aduziu em apertada síntese que as partes celebraram contrato e que a 

requerida deu o bem móvel como garantia de pagamento do débito.

Requereu a citação do requerido, bem como a busca e apreensão do bem 

móvel alienado fiduciariamente e no mérito a confirmação dos efeitos da 

tutela de urgência e a procedência do pedido.

 Juntou documentos.

Tentativas de citação infrutíferas.

O autor foi intimado pessoalmente para o fim de dar o devido 

impulsionamento do feito o qual não foi feito, permanecendo silente.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifico estar demonstrada a inércia processual, vez que não obstante 

devidamente intimada pessoalmente para impulsionar o feito permaneceu 

silente.

 Deste modo, cumpridas às formalidades legais, impõe-se, com certeza, a 

extinção da presente ação nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

 CONDENO a parte autora nas custas processuais.

Sem condenação em honorários.

Após, com o trânsito em julgado e satisfeitas as custas processuais, 

arquivem os autos.

 P. I. C.

Comodoro-MT, 05 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114571 Nr: 7220-35.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL DOUGLAS AUGUSTO DE ALMEIDA, 

NELIS NELSON OVIDIO DE OLIVEIRA, EZEQUIEL ANANIAS PINHEIRO, 

ADELSON APARECIDO MACHADO, MARCIEL LOPES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT, joao otavio mundim oliveira - OAB:22817, 

MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, não subsistindo causa 

autorizadora da prisão preventiva (art. 311 e 312 do CPP), sendo medida 

razoável e proporcional, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE 

FIANÇA no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a Nelis Nelson Ovidio de 

Ovidio, além das seguintes medidas cautelares: I - Não se ausentar da 

Comarca onde reside sem autorização deste Juízo; II - Comunicar a este 

Juízo qualquer mudança de endereço ou de local de trabalho; III - 

Comparecer a todos os atos processuais, tudo sob pena de ser revogado 

o benefício ora concedido, com a expedição de mandado de prisão contra 

sua pessoa.Com o recolhimento da fiança, expeça-se imediatamente o 

alvará de soltura em favor do demandado, cumprindo-se na forma da lei, 

SALVO SE POR OUTRO MOTIVO TENHA QUE PERMANECER PRESO.Por 

fim, determino seja encaminhada a Comarca de Pontes e Laceerda/MT as 

peças faltantes para cumprimento das missivas expedidas.Saem os 

presentes devidamente intimados e o autuado cientificado. Não havendo 

óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, 

todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram 

captadas em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada no 

cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Gabriel Felipe de Arruda Ferreira, 

digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69350 Nr: 2552-26.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64542 Nr: 2707-63.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CASTELLI STEPANIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2407 Nr: 925-75.2000.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEC - CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68464 Nr: 1858-57.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOCIR ANTÔNIO LAZZARETTI 

DA SILVA - OAB:MT - 4.980, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68307 Nr: 1720-90.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDEMIR GONÇALVES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60081 Nr: 1826-23.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRISTINA CORREA 

DE ANDRADE - OAB:15.549-0/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64440 Nr: 2606-26.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CLEITON RODRIGUES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343

 Impulsiono o presente feito para que a parte requerida apresente suas 

alegações finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27695 Nr: 1807-56.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL (346, CPC) - OAB:

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104550 Nr: 2875-26.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE FREITAS FIGUEIREDO, 

SEBASTIÃO BATISTA DE FIGUEIREDO, JOELANE ALVES DE FREITAS 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão de ref: 19, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte autora, para, querendo, manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36145 Nr: 840-06.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie a retirada, nesta 

secretaria, da Carta Precatória expedida com finalidade de efetuar a 

citação do senhor, ELSIO CARLOS GAZONI, na comarca de Costa 
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Rica/MS, bem como, efetue a sua distribuição particular naquele 

respeitável Juízo deprecado. Comprovando posteriormente, nos autos em 

epígrafe, sua distribuição, bem como as diligências realizadas. A CP 

aguardará sua retirada na contracapa dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105758 Nr: 3450-34.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DOLORES NOGUEIRA 

OLIVEIRA PARAGUAÇU - OAB:25139 - O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por Josiane 

Gonçalves Texeira em face de Genivaldo Mira Figueiredo.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

foi nomeada defensora dativa para defender os interesses da requerente, 

entretanto a autora permaneceu inerte, conforme alegado na presente 

solenidade pela advogada nomeada.

 Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Por fim, arbitro 1 URH pelo trabalho realizado em favor da defensora 

nomeada, devendo ser expedida certidão de cobrança em desfavor do 

Estado.

Às comunicações de praxe.

Sem custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105836 Nr: 3488-46.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTYELLE NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTUNES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções.

Ante a informação de que os requeridos e a parte requerente celebraram 

acordo conforme se insere dos autos. Afiro a regularidade do acordo 

celebrado nos autos, sendo as partes capazes e legítimas para tanto, nos 

termos do art. 487, III, b, CPC:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

...

III - homologar:

...

b) a transação;

Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de cumprimento da obrigação, 

sendo que, escoado este sem a manifestação das partes, será o feito 

arquivado definitivamente, pois haverá interpretação de cumprimento do 

acordado.

 Após, com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo e, 

voltem-me conclusos para extinção.

 Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, 

CPC].

Saem os presentes intimados

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99843 Nr: 787-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA MODAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603/A

 Vistos.

Tendo por norte evitar a nulidade do processo tenho por bem, acolher o 

requerimento do autor.

 Nesta senda, redesigno a presente solenidade para o dia 12 de fevereiro, 

às 13h30min.

 Determino, por fim, que seja cadastrado o patrono da requerida 

consoante petição de ref. 37, devendo ser intimado de todos os atos.

 Saem os presentes intimados

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119369 Nr: 1729-13.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDO, LG, CRDA, WSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT, THIAGO CONCEIÇÃO SILVA - OAB:, THIAGO 

CONCEIÇÃO SILVA - OAB:24435/O

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 17 de dezembro de 2018, às 15h00min, oportunidade em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.Expeça carta 

precatória para oitiva das testemunhas/vítima que residem em Comarcas 

diversas, cujo prazo para cumprimento fixo em 60 (sessenta) 

dias.Intime-se o Ministério Público e a defesa, inclusive da expedição da 

carta precatória (Súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, do CPP e art. 

1.363 da CNGCGJ/TJMT), atentando-se para o que preconiza o art. 370, 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do CPP, SE NECESSÁRIO O FOR.Intimem-se as 

testemunhas residentes nesta comarca, cientificando-as do conteúdo dos 

arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se requisitem as que 

exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. 

Quanto ao pedido de ref. 78 e 79, oficie-se à SEJUDH solicitando atestado 

de vaga do acusado Charles para Unidade Prisional da Comarca de 

Cuiabá/MT (art. 1.440 da CNGC/MT).Sendo positivo, oficie-se ao juízo da 

Vara de Execuções Penais daquela Comarca, solicitando anuência para a 

transferência do detento.Intimem-se.Cumpra-se.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001360-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE SIQUEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001360-02.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: BRUNO DE SIQUEIRA 

SANTOS VISTOS. Determino que a parte autora no prazo de 15 (quinze) 

dias: I - Descreva de forma pormenorizada as parcelas vincendas 

considerando que, o saldo em aberto foi descrito de forma genérica sem 

apontar quantas parcelas encontram-se vincendas. II - Proceda com a 

emenda à inicial retificando o valor da causa tendo em vista que o valor da 

causa deve corresponder ao saldo em aberto, incluindo as prestações 

vencidas e não pagas e as vincendas ou comprove que houve o devido 

apontamento. III – Indefiro de plano a assistência judiciária gratuita em 

virtude de se tratar de instituição financeira, sendo ônus desta comprovar 

sua hipossuficiência do qual não se desincumbiu. IV - Cientifique-se na 

oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará no indeferimento 

da petição inicial conforme preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC, bem 

como no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, CPC. V - 

Efetuado o recolhimento das custas processuais, certifique se houve o 

devido recolhimento. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001348-85.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

VIACAO COMODORO LTDA - ME (EXECUTADO)

SILVANEI SANTOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001348-85.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: VIACAO COMODORO 

LTDA - ME, SILVANEI SANTOS DE SOUZA, CLAUDINEIA PEREIRA LEITE 

Vistos. Considerando-se, pois, que o autor/exequente é instituição 

financeira, consoante denota-se do contido na exordial, e não tendo o 

mesmo comprovado sua hipossuficiência financeira, de forma a 

impossibilitá-lo de arcar com as custas processuais, concluo pela 

inexistência de provas robustas acerca de eventual alteração financeira 

do autor/exequente. Pelo sucintamente exposto, INDEFIRO o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. INTIME-SE o 

autor/exequente, por meio de seu advogado constituído, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias comprove o recolhimento das custas, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, CPC. Se 

recolhidas as custas processuais no prazo assinalado, certifique se 

houve o devido recolhimento. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003355-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR COIMBRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003355-61.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: DEVANIR COIMBRA DOS 

SANTOS Vistos, etc. Os autos vieram conclusos sem a juntada de 

comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e arquivamento do feito, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002090-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE DOS SANTOS VACARO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003366-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003366-90.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: DETRAN - 

MATO GROSSO Vistos etc. Conforme se observa do pedido inicial, a parte 

autora, ao argumento de não possui condições financeiras para arcar com 

o pagamento das custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão 

do benefício processual da gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo 

com o art. 98 do CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por 

outro lado o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata 

da assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo 

por base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve 

comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), 

completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou anexar o comprovante de pagamento 

das custas de ingresso em conformidade com o valor atribuído à causa. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003358-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003358-16.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA RÉU: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Vistos etc. Conforme se observa do 

pedido inicial, a parte autora, ao argumento de não possui condições 

financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas de 

ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da gratuidade de 

justiça. Pois bem. De acordo com o art. 98 do CPC, considera-se 

necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar custas, as despesas processuais e 

os honorários advocatícios. Por outro lado o art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição da República dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e 

qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, 

juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, com o 

fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou 

anexar o comprovante de pagamento das custas de ingresso em 

conformidade com o valor atribuído à causa. Ainda, noto que a parte 

demandante deixou de atribuir valor à causa em sua petição inicial. Assim, 

promovam os requerentes, no mesmo prazo supra, a atribuição do valor à 

causa, sob pena de indeferimento da petição inicial (Art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002925-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RAQUEL RUGERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DA COSTA VALERIO OAB - MT23066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE RUGERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002925-12.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: LEILA RAQUEL RUGERI REQUERIDO: DULCE RUGERI Vistos 

etc. Comparece a inventariante à ID 16733270 requerendo lhe seja 

concedidos poderes específicos a fim de gerir os bens da falecida. 

Ocorre que, conforme o disposto no artigo 619 do NCPC, necessário se 

faz a prévia oitiva dos interessados, no presente caso o cônjuge 

supérstite. Dessa forma, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionar aos autos a anuência do herdeiro, sob pena de 

indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 06 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001409-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BITENCOURT ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50570 Nr: 2403-12.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MAFFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: Lucas Henrique Mascarenhas, para no prazo de 24(vinte e 

quatro) horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, sob pena de 

ser decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17010 Nr: 1575-60.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA SILVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - OAB:3.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o certificado retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo legal, 

indicar nos autos os dados necessários (conta, agência, banco, 

favorecido, CPF/CNPJ, etc...), para efetivo levantamento dos valores 

penhorados/depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50305 Nr: 2122-56.2012.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDNA LÚCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:MT/7399

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado: Bárbara Samay de Oliveira Paniago, para no prazo de 24(vinte 

e quatro) horas, proceder a devolução dos autos em epígrafe, sob pena 

de ser decretada busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3980 Nr: 9-04.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI JÚNIOR, ANDREA DEGASPERY 

SACARDI, IRINEU BATISTA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45403 Nr: 282-45.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDSL, LABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76495 Nr: 952-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES LUFT LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LESSMANN 

BUTTAZZI - OAB:154191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Vistos etc.

Diante do petitório da parte executada, anexado à Ref. 102, intime-se a 

credora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

homologação do acordo.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe.

Às providências.

 Jaciara/MT, 04 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109707 Nr: 1032-03.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NATALINO FERREIRA, DAIANE DA CRUZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS & CAMPOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTÁVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2.356

 Vistos etc.

 A parte embargada comparece aos autos à ref. 49 justificando os motivos 

pelos quais duas de suas testemunhas não poderão comparecer à 

solenidade designada à ref. 41, pugnando pela designação de uma nova 

audiência para serem ouvidas as referidas testemunhas.

Em relação à testemunha Oderly Maria Ferreira Lacerda, acolho a 

justificativa para o não comparecimento à audiência.

 Quanto à testemunha Eliane Blaszak a justificativa não prospera, tendo 

em vista que cabe à parte solicitante realizar todas as diligências cabíveis 

a fim de intimar a testemunha para que compareça na solenidade, o que 

não ocorreu no caso em questão.

Portanto, entendo que a designação de nova audiência para ouvir apenas 

uma testemunha é incabível no caso em questão, em razão da unicidade 

da audiência, como preceitua o Artigo 365 do Código de Processo Civil, 

verbis:

"Art. 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e 

justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde 

que haja concordância das partes.

Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do 

debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento 

para a data mais próxima possível, em pauta preferencial."

Sendo assim, pelos motivos expostos acima, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de janeiro de 2019, às 15h00min.

Saliento, ainda, que as partes deverão promover o comparecimento das 

testemunhas à audiência, nos termos do art. 455, do Código de Processo 

Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 04 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65536 Nr: 1314-46.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 Vistos etc.

Diante do contido na manifestação do Admistrador Judicial acostada à ref. 

141, defiro o pedido de ref. 135, devendo ser expedido o necessário ao 

cumprimento.

Às providências.

Jaciara/MT, 04 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76446 Nr: 930-49.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:156187 SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O, FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O

 Vistos etc.

Cumpra-se o despacho de ref. 172, até julgamento do mérito do AI.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 04 de dezembro de 2018
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53681 Nr: 2202-83.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL, LABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89734 Nr: 1238-51.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA RODRIGUES FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal onde a parte exequente comparece aos 

autos pugnando pelo prosseguimento do feito sem realizar qualquer 

pedido a fim de viabilizar a continuidade da execução (ref. 60).

Ante a ausência de pedidos, intime-se, novamente, a parte exequente 

para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de suspensão.

Decorrido prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 03 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82934 Nr: 3671-62.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Inicialemnte, certifique-se o trânsito em julgado, bem como proceda-se a 

conversão para cumprimento de sentença.

Após, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu representante 

judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a execução, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, limitando-se às matérias 

passíveis de impugnação na presente fase processual, e, em caso de 

alegação de excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor 

que entende devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na 

forma do artigo 535, § 2º, do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 03 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26266 Nr: 2853-91.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos etc.

A parte autora comparece aos autos à fl. 397 pugnando pela liquidação de 

sentença, bem como a remessa dos autos à contadoria para atualização 

dos valores devidos, argumentando que não reside nesta Comarca.

Pois bem.

No que diz respeito à remessa dos autos à contadoria, entendo se tratar 

de medida que deve ser utilizada em hipóteses restritas ou em situações 

excepcionais, o que não é o caso destes autos.

No que tange ao fato do autor residir em outra Comarca não o impede de 

ter acesso aos autos, ademais, este se dispôs a representar o polo ativo 

em face do Município de Jaciara – MT, logo deve estar disposto a arcar 

com o ônus sua incumbência.

 Assim, pelos motivos exposto acima indefiro o pedido do autor.

Intime-se a parte exequente para trazer aos autos cálculo atualizado do 

débito, bem como para que especifique o rito que deseja prosseguir com 

sua demanda, se liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, em 

observância ao Artigo 509, §1° do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido de liquidação de sentença.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo com as anotações e baixas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91588 Nr: 2171-24.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, HENRIQUE 

MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA TEIXEIRA LOPES - 

OAB:332011

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, solicitando-se a devolução da missiva 

independetemente de cumprimento.

Assim, intimem-se as partes para apresentarem memoriais escritos, no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se. Às Providências.

Jaciara/MT, 5 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111355 Nr: 1842-75.2018.811.0010
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Vistos etc.Desse modo, atenta às circunstâncias do feito, defiro a 

inversão do ônus da prova, conforme requerido pelo autor na peça 

inaugural, eis que presentes os requisitos necessários.Com efeito, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a ser 

elucidado: a) a invalidez da parte requerente; b) a preexistência de 

doença; c) ato ilícito praticado; d) a ocorrência do dano; e) nexo de 

causalidade; f) culpa do agente.Sendo assim, NOMEIO como perito o 

médico MARCUS JOSÉ PIERONI, médico ortopedista e traumatologista, com 

endereço profissional na Rua Acyr Resende Souza e Silva, nº. 2094, Vila 

Birigui, CEP 78705-025, Rondonópolis/MT, fones (66) 3426-6773, (66) 

3426-7884 e (66) 98111-1932, Em seguida, manifestem-se as partes em 

igual prazo, recolhendo o valor total que, no caso, ficou sob 

responsabilidade de todos os envolvidos – observada a gratuidade de 

justiça concedida ao autor -, cuja monta deverá ser liberada na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para o início da perícia e o restante com a 

entrega do laudo.Caso seja aceita a proposta, intime-se o Sr. Perito a fim 

de que agende data, hora e local para realização da perícia, devendo 

comunicar a este juízo com antecedência de 30 (trinta) dias, para que haja 

tempo hábil para que sejam efetuadas as intimações necessárias.Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da avaliação, para 

entrega do laudo, que deverá respeitar as diretrizes previstas no Art. 473 

do Código de Processo Civil.Formulo os seguintes quesitos a serem 

respondidos pelo Sr. Perito:a) informe o Sr. Perito a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por doença preexistente.Por fim, a necessidade da produção de 

prova oral será sopesada após a vinda do laudo e manifestação das 

partes sobre ele, devendo as partes observarem o disposto no art. 357, 

§6º do CPC. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 04 de dezembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45569 Nr: 474-75.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI GONÇALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A - 

MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o requerente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 04 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26480 Nr: 3083-36.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCP, NCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Kamila Souza Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 04 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89718 Nr: 1228-07.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO DA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionária Rota do Oeste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Henrique Medeiros 

Coutinho - OAB:34.308 - DF

 Ante o exposto, com fulcro no Artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por DIEGO DA SILVA ALMEIDA 

OLIVEIRA, em face de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A para 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do § 2º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Entretanto, concedido o benefício processual 

da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o disposto no 

art. 98, § 3º do CPC.IITransitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

devidas.Publique-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 04 de dezembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51394 Nr: 3305-62.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. LOPES DE OLIVEIRA-ME, LINALDETE 

MARLY LOPES DE OLIVEIRA PANIAGO, LINALDO LEVI LOPES DE 

OLIVEIRA, ROSENILDA COTRIN DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572, ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que no acordo juntado à fl. 111/112, em 

seu item 6, consta que os valores bloqueados via Bacenjud deverão ser 

liberados à executada.

Evidencia-se, primeiramente, que a advogada Bárbara Samay de Oliveira, 

que se manifesta à fl. 115 defende nestes autos os terceiros interessados 

Sr. LINALDO LEVI LOPES DE OLIVEIRA e a Sra. ROSENILDA COTRIM DE 

ARAUJO.

Porém, tal causídica compareceu no retrocitado petitório requerendo 

expedição de alvará para levantamento de valores que pertencem à parte 

executada, parte esta que não possuiadvogados cadastrados no 

processo.

Dessa forma, intime-se o advogado subscritor do petitório de fl. 115 para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos instrumento 

procuratório, sob pena indeferimento do pedido.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

Jaciara/MT, 03 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108431 Nr: 448-33.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TRIBUTINO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Inicialmente, diante da concordância da parte autora, homologo os cálculos 

apresentados à Ref. 41.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67591 Nr: 2096-53.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Efigenia da Silva Capato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65460 Nr: 1289-33.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AILTON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62493 Nr: 326-25.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuni Jose de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 61397 Nr: 3862-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FRANCISCA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Maria José Francisca 

de Carvalho, em face do Instituto Nacional de Seguro Social- INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

RPVs acostados às refs. 81 e 82.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará 9rf. 85).

Por fim, foi expedido ofício para vinculação dos valores, refs. 87 e 88.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59098 Nr: 2848-59.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel da Silva Rita de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Izabel da Silva Rita de 

Oliveira, em face do Instituto Nacional de Seguro Social- INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

RPVs acostados às refs. 95 e 96.

Por fim, foi expedido ofício para vinculação dos valores, refs. 103 e 104.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33983 Nr: 1540-27.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100411 Nr: 6366-52.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58216 Nr: 2234-54.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50879 Nr: 2744-38.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - OAB:1950397

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32636 Nr: 239-45.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78410 Nr: 1611-19.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Inicialmente, diante da concordância da autarquia ré, manifestada à Ref. 

88, homologo os cálculos apresentados à Ref. 81.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73660 Nr: 53-12.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSI & RUSSI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479, Sebastião Monteiro 

da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se da Ação de Busca e apreensão, proposta pelo Banco Rodobens 
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S/A, em face de Russi e Russi Ltda., devidamente qualificadas nos autos.

Observa-se dos autos que a liminar foi deferida à ref. 04, contudo, antes 

do seu cumprimento, a ação foi suspensa em razão da existência de 

recuperação judicial em favor da empresa requerida (refs. 08 e 28).

Após o desarquivamento dos autos, o autor junta petição de acordo 

formulado entre as partes e o cessionário Marlon Geraldo Ribeiro, 

pugnando pela sua homologação e consequente extinção do feito.

Instado a se manifestar, o Administrador nomeado juntou informações à 

ref. 77.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Fundamento e decido.

 Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Quanto ao pagamento de custas remanescentes, se houver, ficarão a 

cargo do requerido.

Por fim, indefiro o pedido de baixa via RENAJUD, eis que não fora 

procedida nenhuma restrição por este Juízo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80239 Nr: 2294-56.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUALL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanna Heck Borges 

Fonseca - OAB:298.292 - SP

 Vistos, etc.

Diante do petitório das partes, apresentado às Ref. 96 e 100, 

REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes 

intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a 

ser designada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providencias.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Candido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46877 Nr: 1954-88.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. DA SILVA SILVEIRA & CIA LTDA, MARIA 

RITA DA SILVA SILVEIRA, ALTAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente pela penhora e avaliação de 

veículos localizados em nome da parte executada, bem como a restrição 

sistêmica por meio do sistema RENAJUD.

Depreende-se que das diligências realizadas pela exequente fora 

localizado veículo em nome da executada, conforme fl. 92. Assim, defiro o 

pedido de restrição sistêmica de circulação via RENAJUD.

Ademais, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem indicado à 

fl. 92 (§ 1º, art. 845, do CPC), devendo permanecer a parte executada 

como depositária fiel do bem.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos (art. 16, III, Lei n.º 6.830/80), consignando que, 

em caso de inércia, prosseguir-se-á com os demais atos expropriatórios.

Não localizados os bens no endereço fornecido pela devedora, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, sob pena de 

suspensão/arquivamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27552 Nr: 1271-22.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCS, DSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JESSICA CARDOSO SALOMAO - 

OAB:19626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, face o pagamento do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.Assim, intime-se o executado para informar os 

dados bancários para levantamento do valor bloqueado. Após, proceda o 

Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a liberação dos valores 

depositados em Juízo, atentando-se para as novas determinações 

contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a 

nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Sem custas e honorários.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Publique-se. 

Intimem-se. Ciência à DPE.Às providências.Jaciara/MT, 05 de dezembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58914 Nr: 2711-77.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64435 Nr: 978-42.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido efetuado pela parte exequente à ref. 168.

Desta feita, SUSPENDO a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o 

qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do Art. 921, do CPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como 

ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 

suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 

penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 

ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, 

ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e 

rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento 

da execução. Como toda e qualquer execução funda-se na 

responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC).

 Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação do banco exequente, começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48730 Nr: 410-31.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMANA MONTE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62835 Nr: 440-61.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62766 Nr: 412-93.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MAXIMIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO 

BRASIL – ASTEP BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vivian Lima Vargas - 

OAB:97.502 - MG

 Vistos etc.

Diante da inércia do exequente, conforme certificado à ref. 124, 

SUSPENDO o presente cumprimento de sentença, pelo prazo de 1 (um) 

ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do Art. 

921, do CPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como 

ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 

suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 

penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 

ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, 

ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e 

rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento 

da execução. Como toda e qualquer execução funda-se na 

responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 
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bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC).

 Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação do banco exequente, começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32905 Nr: 471-57.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEIDE FÁTIMA ARCE FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70339 Nr: 11972-32.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DA SILVA BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 71336 Nr: 12314-43.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUCIDIA DE ARRUDA CAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50983 Nr: 2860-44.2012.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA PEREIRA FERREIRA, MAURO ANTONIO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Inicialmente homologo a desistência das testemunhas. Finda a 

instrução, permaneçam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Nada mais.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17854 Nr: 2482-35.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANETE BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101072 Nr: 6680-95.2017.811.0010

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRIL, LYVIA MARA CAMPISTA 

WANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se novamente a parte autora, pessoalmente, para que informe nos 

autos os valores que efetivamente investiu, no prazo de 15 dias.

Com a juntada das informações, voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80537 Nr: 2426-16.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RODRIGO BORBA GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para proceder a habilitação dos 

herdeiros, bem como juntar certidão de óbito do de cujus, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109744 Nr: 1053-76.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RAMOS DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO VERONESE LTDA, 

TRANSPORTADORA VERONESE LTDA, ESSOR SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250, TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAÚJO - 

OAB:13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME AUGUSTO FREIRE DE 

CARVALHO MARQUES - OAB:9446/BA, MAYRA JÉSSICA BOA SORTE 

DE CARVALHO - OAB:369956, TATIANA DELAFINA NOGAROTO - 

OAB:202.682/SP

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias úteis, especificarem 

provas (NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos 

controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 

405, 464 e CC, Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56897 Nr: 1229-94.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA SOUSA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 13581 Nr: 255-09.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA XAVIER DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12373 Nr: 1291-23.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69756 Nr: 11804-30.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON MAGNO DE MEDEIROS, IURI DA 

COSTA BUENO, NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, EDSON LEANDRO BURIGO - OAB:17754/O, 

JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:128341 SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Carta Preecatória 

devolvida e juntada retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99618 Nr: 5905-80.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE FAGUNDES DOS SANTOS ROSA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75151 Nr: 513-96.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNY BEATRIZ SOUZA TELES, ADMILSON 

TELES DA SILVA, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, LUCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO - 

OAB:370960

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 116177 Nr: 3843-33.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU MENDONÇA, DERLI TEREZINHA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ADRIANI ANANIAS - 

OAB:21268/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Em que pese o requerimento estampado no petitório da parte embargante à 

Ref. 32, esta não justificou a pertinência da oitiva do representante da 

Fazenda Nacional.

Dessa forma, primeiramente indefiro o pedido de depoimento pessoal da 

embargada.
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De outra banda, acolho tão somente o pedido de prova testemunhal. 

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

janeiro de 2019, às 15h45min.

O comparecimento das testemunhas à audiência deverá ser promovido 

pela parte embargante, independente de intimação, nos termos do art. 455 

e parágrafos, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96831 Nr: 4608-38.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GILMAR MARCIANO DA SILVA, SANDRA 

MOISÉS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Vistos, etc.

Inicialmente, indefiro o pedido de reconsideração da decisão exarada à 

Ref. 26, uma vez que não houve qualquer alteração fática exposta 

anteriormente.

De outra banda, certifique-se a devolução da carta expedida ao 

representante do requerido, conforme Ref. 38.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99408 Nr: 5818-27.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Vistos, etc.

Inicialmente, indefiro o pedido de reconsideração da decisão exarada à 

Ref. 27, uma vez que não houve qualquer alteração fática exposta 

anteriormente.

De outra banda, certifique-se a devolução da carta expedida ao 

representante do requerido, conforme Ref. 38.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75605 Nr: 670-69.2016.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayanne Deyse de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que restaram infrutíferas todas as tentativas de localização 

do réu, defiro o pedido apresentação à Ref. 95 e 97 para determinar a 

citação por Edital de ALBERTO RODRIGUES GOMES, com prazo de 30 

(trinta) dias.

Após, não comparecendo o réu nos autos, NOMEIO a Defensoria Pública 

para atuar como curadora especial do executado, conforme preceitua o 

art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003365-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEORDETE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003365-08.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LEORDETE GOMES RÉU: AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 

Vistos etc. Firmada a competência deste Juízo, forte na competência 

excepcional do § 3º do Art. 109 da Constituição Federal. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

RECEBO a petição inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Analisando 

os autos observa-se que não existem, por ora, provas suficientes para 

agasalhar a pretensão de concessão de tutela provisória de urgência, já 

que pairam dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do autor, 

não havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do 

direito e o perigo de dano (Art. 300 do CPC). Assim sendo, INDEFIRO a 

tutela provisória de urgência pleiteada. Por outro lado, considerando o 

Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação 

dos Procuradores Federais pela não realização de acordos em audiência 

de conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção dos 

mesmos para as audiências de conciliação devido ao grande número de 

demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa 

postal, com a faculdade do Art. 212, § 2º, do CPC, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, 

no prazo legal. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 06 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001810-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBBSON CROSUE ROSIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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JACIARA DECISÃO Processo: 1001810-53.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA 

LTDA - ME, ROBBSON CROSUE ROSIN Vistos etc. Trata-se de pedido da 

parte exequente, formulado à ID 16783146, para que seja procedida à 

consulta sistêmica por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, a fim de 

se localizar bens de propriedade dos executados. Inicialmente, defiro a 

busca de bens dos executados, junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

mormente diante do exaurimento das diligências empreendidas até o 

presente momento no intuito de satisfação do crédito exequendo, e nesta 

oportunidade, junto aos autos, relação de bens e veículos em nome da 

parte executada. Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até 

que se efetue a pesquisa das declarações do executado via INFOJUD. 

Havendo juntada de informações, processe-se em segredo de justiça. Em 

sendo positiva a diligência, intime-se a exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar acerca dos documentos juntados. Ademais, sendo 

positiva a localização de veículos em nome da parte executada pela 

Secretaria da Vara, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nomeando o executado como depositário fiel do bem e intimando-o para, 

querendo, manifestar no feito, sendo que, em caso de inércia, 

prosseguir-se-á com os demais atos expropriatórios. Por outro lado, 

restando todas as diligências infrutíferas (RENAJUD e INFOJUD), intime-se 

a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de suspensão dos autos. Decorrido o prazo acima 

mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001772-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA SILVA CARDOSO (EXEQUENTE)

QUELI REGINA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM OAB - 033.622.348-01 

(PROCURADOR)

MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS OAB - 519.718.879-00 

(PROCURADOR)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - 215.477.859-34 (PROCURADOR)

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - 875.456.759-91 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001772-41.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MARIA FATIMA SILVA CARDOSO, QUELI REGINA CARDOSO 

EXECUTADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 

PROCURADOR: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, MARIA 

LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS Vistos etc. Os autos vieram 

conclusos noticiando a existência de recurso de agravo de instrumento 

interposto por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO (ID 

16861781). Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, 

MANTENHO a decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram (ID 15445541). Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a 

ser lançada pela Terceira Câmara de Direito Privado do nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça, ante o pedido de concessão de tutela recursal, bem 

como eventual pedido de informações sobre a r. decisão proferida por 

esta singela instância. Havendo concessão da tutela recursal, aguarde-se 

a decisão de mérito. Em termos de prosseguimento, cumpra-se 

integralmente a decisão de ID 15445541. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002804-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO CABRAL GALINDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA DE LIMA RIGO OAB - MT0013090S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002804-81.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

ERNESTO CABRAL GALINDO JUNIOR REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos etc. Compulsando a peça vestibular, observa-se que 

a parte demandante endereçou seu pedido ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca, sendo a ação, porém, distribuída em 01/11/2018 à esta Vara. 

Ainda, diante do requerimento de justiça gratuita, fora determinado que o 

demandante, inicialmente, emendasse à inicial com a retificação do 

endereçamento, bem como, que juntasse aos autos documentos que 

comprovassem sua situação de hipossuficiência ou recolhesse as custas 

de ingresso (ID 16316515). Devidamente intimado, o autor apenas 

informou o anseio pela manutenção dos autos neste juízo. Assim, 

determinou-se, novamente, a manifestação do requerente quanto à 

comprovação de sua hipossuficiência, como também, a correção do valor 

atribuído à demanda, porém, compareceu à ID 16873029 requerendo a 

remessa do feito ao Juizado Especial Ante o exposto, DECLINO da 

competência para processar e julgar a lide e, em consequência, ordeno a 

remessa dos autos ao Juizado Especial de Jaciara/MT. Retifique-se a 

autuação do feito com o direcionamento ao Juizado. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1002235-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MARINA BERENYI PACHECO (REQUERIDO)

MARCIO CESAR PACHECO (REQUERIDO)

 

Certifico: que faz necessario que a parte autora efetuei o deposito de 

complemento de deligencia no valor de 720,00 setecentos e vinte reiais 

tendo em vista os trabalho a serem efetuados na zona rural.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003069-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003069-83.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. RÉU: COMPANHIA DE LOCACAO DAS 

AMERICAS VISTOS ETC, Cuida-se de “Ação de Reparação de Danos por 

Acidente de Veículos” manejado por Martelli Transportes LTDA em face de 

Companhia De Locação Das Américas, todos qualificados na exordial. A 

parte autora comprovou o recolhimento das custas e taxas judiciais 

conforme juntada de doc. (ID 16559925). CITE-SE a parte requerida 

através de carta, com aviso de recebimento (AR) para, querendo 

comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta 

comarca, ou, caso também não tenha interesse na tentativa de 

autocomposição, apresentar pedido de cancelamento da referida 

audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º 

CPC) e oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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ser-lhe decretada à revelia (art. 334 CPC). Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 06 de dezembro de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003211-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003211-87.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: MARIA NEUSA VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: AURELINO 

NASCIMENTO DE SOUZA VISTOS ETC, Trata-se de pedido de “Alvará 

Judicial” postulado por Maria Neusa Vieira de Souza e outros, requerendo 

autorização para levantamento de valores eventualmente deixados em 

conta bancária do “de cujus” Aurelino Nascimento de Souza, falecido em 

16 de junho de 2008. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

CPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Oficie-se ao Banco do Brasil 

desta Comarca para que informe a existência de saldo em conta bancária 

em nome da de cujus. Após, colha-se o parecer da representante do 

Ministério Público. Após, conclusos. Jaciara-MT, 6 de dezembro de 2018. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110070 Nr: 1216-56.2018.811.0010

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GODS, FF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEIDIANE RODRIGUES DE SOUZA, 

Filiação: Genivalda Flausina de Souza e Ademilson Rodrigues de Souza. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotora de Justiça, vem perante este Juízo, com 

amparo no art. 201, III c/c. art. 98, II c/c art. 101, VII, todos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90 – promover a presente AÇÃO 

DE ADOÇÃO C.C DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR em favor da criança 

VALENTINA FELICI DE OLIVEIRA, brasileira, nascida aos 14.05.2016, 

natural de Rondonópolis-MT, filha de GESIEL OLIVEIRA DA SILVA e 

LEIDIANE RODRIGUES DE SOUZA; em benefício da adotante FABIANA 

FELICI OLIVEIRA, brasileira, casada, enfermeira, residente e domiciliada 

nesta cidade, a Rua Jurema, nº 333, Centro, fones 98114 4048, 99668 

8223 e 98112 2210; em desfavor da mãe biológica LEIDIANE RODRIGUES 

DE SOUZA, brasileira, filha de Ademilson Rodrigues de Souza e Genivalda 

Flausina de Souza, demais dados qualificativos ignorados, residente em 

lugar incerto e não sabido, em razão dos fatos adiante expostos: 

Inicialmente, de se esclarecer que a criança VALENTINA é filha biológica 

tão somente da requerida LEIDIANE RODRIGUES DE SOUZA, sendo 

desconhecido o vínculo consanguíneo paterno. Conforme declarações em 

anexo, o pai registral, GEZIEL OLIVEIRA DA SILVA (brasileiro, odontólogo) 

é casado civilmente com a adotante FABIANA FELICI OLIVEIRA e jamais 

manteve qualquer relacionamento com a mãe da infante. Em data de 

08.11.2017, o casal GEZIEL OLIVEIRA DA SILVA e FABIANA FELICI 

OLIVEIRA compareceu no Ministério Público visando regularizar a situação 

da filiação da criança VALENTINA FELICI DE OLIVEIRA. Afirmaram que, 

entre união estável e casamento civil, vivem juntos em Jaciara há 

aproximadamente 11 (onze) anos, sendo que estão com a criança sob 

sua guarda de fato desde o nascimento. Noticiaram que, desde a 

gravidez, a REQUERIDA havia prometido “dar a criança para adoção”, fato 

que chegou ao conhecimento do casal por intermédio de uma técnica em 

enfermagem, de prenome Ozeni, conhecida da adotante em razão de 

terem trabalhado juntas na cidade de Rondonópolis, onde a menina 

nasceu. A pessoa de Ozeni, sabedora de que FABIANA almejava adotar 

uma criança, certo dia lhe telefonou relatando o caso de uma mulher que 

queria “dar uma criança” em adoção, pois “não queria filhos” e, inclusive, 

já havia entregado três filhos para outros casais. Embora muito 

interessado, o casal ficou receoso da real intenção da REQUERIDA e dela 

não se aproximaram, razão pela qual Ozeni foi o elo de comunicação 

durante a gravidez, período no qual LEIDIANE sempre teria persistido na 

intenção de lhes entregar a criança. Diante de tal fato, quando a 

REQUERIDA estava no último mês de gestação, foram a Rondonópolis e 

com ela tiveram uma conversa franca, afirmando que não queriam “tomar 

filho de ninguém”, mas se realmente ela não quisesse o bebê, estavam 

decididos a criá-lo. Declararam que a REQUERIDA não lhes solicitou 

quaisquer vantagens econômicas, apenas confidenciando que era 

prostituta e não tinha dinheiro para nada, mas que não estava em busca 

de bens materiais, mas sim que a criança “...ficasse bem, tivesse um bom 

futuro, fosse bem cuidada...”, pois não tinha condições para criá-la. 

Informaram que a REQUERIDA nunca mostrou nenhum arrependimento em 

entregar a filha e que, quando chegou o dia desta nascer, ela própria 

pediu que FABIANA a acompanhasse no hospital. Que quando teve alta 

médica, levaram a REQUERIDA para a casa dela, onde esta fez a entrega 

da menina, e nunca mais pediu para vê-la. Narraram que depois da 

entrega, ainda mantiveram contato por mensagens e ligações telefônicas 

esporádicas até o mês de abril de 2017. Porém, nesta época, ela pediu um 

dinheiro emprestado, dizendo que “queria sair da prostituição e comprar 

uma máquina de assar frangos, para trabalhar”. Que depois que 

emprestaram este dinheiro, ela os bloqueou em todos os contatos e nunca 

mais tiveram notícias dela. Que não sabem informar qualquer endereço ou 

telefone onde ela possa ser encontrada, apenas imaginam que more em 

São Gabriel do Oeste-MS, pois é o que consta do perfil de facebook dela. 

Que o número que utilizava, (64) 99967 8315, não atende mais, nem 

visualiza whatts app, desde 21.04.2017. Por fim, esclareceram que 

GEZIEL registrou VALENTINA como filha por medo de perdêla. Que a 

REQUERIDA falava que, se não fizesse assim, a criança acabaria indo 

para outro casal, o que ela não queria de forma alguma. Que ela sempre 

afirmou que a filha deveria ficar com os declarantes e com nenhum outro 

casal. Que ela dizia para a declarante “...fala para o seu marido registrar, 

pois senão vocês vão perder a criança...”. Que tiveram muito medo de 

ficar sem a menina e então acabaram registrando. Que embora tenham 

ciência de que não agiram corretamente, declaram que assim o fizeram 

por por afeto ao bebê. Acrescentaram que VALENTINA está com um ano 
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e meio de vida, totalmente adaptada à família, e não se imaginam vivendo 

sem ela. Que estabeleceram forte vínculo amoroso, como se filha biológica 

fosse, sendo que o que mais almejam no momento é a alteração do 

registro de nascimento para constar o nome da requerente como mãe. 

Noticiam que estão cadastrados perante este Juízo (autos cód. 77544), 

pois pretendem adotar outras crianças. DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA 

Conforme relatado acima, GEZIEL OLIVEIRA DA SILVA, apesar de não ser 

o pai biológico de VALENTINA, declarou a paternidade em seu assento de 

nascimento, assim desejando que permaneça, tendo em vista que já se 

constituiu a paternidade socioafetiva. Apesar de não se constituir uma 

modalidade legal de adoção, o entendimento que vem sendo firmado pelos 

tribunais é o da manutenção do registro de nascimento, quando feito 

conscientemente e sem má-fé, por considerar que em tais situações, 

devem preponderar os laços de amor que se estabelecem entre os 

envolvidos. Nesse sentido, o excepcional julgado do STJ: Direito civil. 

Família. Recurso Especial. Ação de anulação de registro de nascimento. 

Ausência de vício de consentimento. Maternidade socioafetiva. Situação 

consolidada. Preponderância da preservação da estabilidade familiar. - A 

peculiaridade da lide centra-se no pleito formulado por uma irmã em face 

da outra, por meio do qual se busca anular o assento de nascimento. Para 

isso, fundamenta seu pedido em alegação de falsidade ideológica 

perpetrada pela falecida mãe que, nos termos em que foram descritos os 

fatos no acórdão recorrido considerada a sua imutabilidade nesta via 

recursal, registrou filha recém-nascida de outrem como sua. - A par de 

eventual sofisma na interpretação conferida pelo TJ/SP acerca do 

disposto no art. 348 do CC/16, em que tanto a falsidade quanto o erro do 

registro são suficientes para permitir ao investigante vindicar estado 

contrário ao que resulta do assento de nascimento, subjaz, do cenário 

fático descrito no acórdão impugnado, a ausência de qualquer vício de 

consentimento na livre vontade manifestada pela mãe que, mesmo ciente 

de que a menor não era a ela ligada por vínculo de sangue, reconheceu-a 

como filha, em decorrência dos laços de afeto que as uniram. Com o foco 

nessa premissa a da existência da socioafetividade, é que a lide deve ser 

solucionada. - Vê-se no acórdão recorrido que houve o reconhecimento 

espontâneo da maternidade, cuja anulação do assento de nascimento da 

criança somente poderia ocorrer com a presença de prova robusta de que 

a mãe teria sido induzida a erro, no sentido de desconhecer a origem 

genética da criança, ou, então, valendo-se de conduta reprovável e 

mediante má-fé, declarar como verdadeiro vínculo familiar inexistente. 

Inexiste meio de desfazer um ato levado a efeito com perfeita 

demonstração da vontade daquela que um dia declarou perante a 

sociedade, em ato solene e de reconhecimento público, ser mãe da 

criança, valendo-se, para tanto, da verdade socialmente construída com 

base no afeto, demonstrando, dessa forma, a efetiva existência de vínculo 

familiar. - O descompasso do registro de nascimento com a realidade 

biológica, em razão de conduta que desconsidera o aspecto genético, 

somente pode ser vindicado por aquele que teve sua filiação falsamente 

atribuída e os efeitos daí decorrentes apenas podem se operar contra 

aquele que realizou o ato de reconhecimento familiar, sondando-se, 

sobretudo, em sua plenitude, a manifestação volitiva, a fim de aferir a 

existência de vínculo socioafetivo de filiação. Nessa hipótese, descabe 

imposição de sanção estatal, em consideração ao princípio do maior 

interesse da criança, sobre quem jamais poderá recair prejuízo derivado 

de ato praticado por pessoa que lhe ofereceu a segurança de ser 

identificada como filha. - Some-se a esse raciocínio que, no processo 

julgado, a peculiaridade do fato jurídico morte impede, de qualquer forma, a 

sanção do Estado sobre a mãe que reconheceu a filha em razão de 

vínculo que não nasceu do sangue, mas do afeto. - Nesse contexto, a 

filiação socioafetiva, que encontra alicerce no art. 227, § 6º, da CF/88, 

envolve não apenas a adoção, como também parentescos de outra 

origem, conforme introduzido pelo art. 1.593 do CC/02, além daqueles 

decorrentes da consanguinidade oriunda da ordem natural, de modo a 

contemplar a socioafetividade surgida como elemento de ordem cultural. - 

Assim, ainda que despida de ascendência genética, a filiação socioafetiva 

constitui uma relação de fato que deve ser reconhecida e amparada 

juridicamente. Isso porque a maternidade que nasce de uma decisão 

espontânea deve ter guarida no Direito de Família, assim como os demais 

vínculos advindos da filiação. - Como fundamento maior a consolidar a 

acolhida da filiação socioafetiva no sistema jurídico vigente, erige-se a 

cláusula geral de tutela da personalidade humana, que salvaguarda a 

filiação como elemento fundamental na formação da identidade do ser 

humano. Permitir a desconstituição de reconhecimento de maternidade 

amparado em relação de afeto teria o condão de extirpar da criança hoje 

pessoa adulta, tendo em vista os 17 anos de tramitação do processo 

preponderante fator de construção de sua identidade e de definição de 

sua personalidade. E a identidade dessa pessoa, resgatada pelo afeto, 

não pode ficar à deriva em face das incertezas, instabilidades ou até 

mesmo interesses meramente patrimoniais de terceiros submersos em 

conflitos familiares. - Dessa forma, tendo em mente as vicissitudes e 

elementos fáticos constantes do processo, na peculiar versão conferida 

pelo TJ/SP, em que se identificou a configuração de verdadeira adoção à 

brasileira, a caracterizar vínculo de filiação construído por meio da 

convivência e do afeto, acompanhado por tratamento materno-filial, deve 

ser assegurada judicialmente a perenidade da relação vivida entre mãe e 

filha. Configurados os elementos componentes do suporte fático da 

filiação socioafetiva, não se pode questionar sob o argumento da 

diversidade de origem genética o ato de registro de nascimento da outrora 

menor estribado na afetividade, tudo com base na doutrina de proteção 

integral à criança. - Conquanto a adoção à brasileira não se revista da 

validade própria daquela realizada nos moldes legais, escapando à 

disciplina estabelecida nos arts. 39 usque 52-D e 165 usque 170 do ECA, 

há de preponderar-se em hipóteses como a julgada, consideradas as 

especificidades de cada caso, a preservação da estabilidade familiar, em 

situação consolidada e amplamente reconhecida no meio social, sem 

identificação de vício de consentimento ou de má-fé, em que, movida pelos 

mais nobres sentimentos de humanidade, A. F. V. manifestou a verdadeira 

intenção de acolher como filha C. F. V., destinando-lhe afeto e cuidados 

inerentes à maternidade construída e plenamente exercida. - A garantia de 

busca da verdade biológica deve ser interpretada de forma correlata às 

circunstâncias inerentes às investigatórias de paternidade; jamais às 

negatórias, sob o perigo de se subverter a ordem e a segurança que se 

quis conferir àquele que investiga sua real identidade. - Mantém-se o 

acórdão impugnado, impondo-se a irrevogabilidade do reconhecimento 

voluntário da maternidade, por força da ausência de vício na manifestação 

da vontade, ainda que procedida em descompasso com a verdade 

biológica. Isso porque prevalece, na hipótese, a ligação socioafetiva 

construída e consolidada entre mãe e filha, que tem proteção indelével 

conferida à personalidade humana, por meio da cláusula geral que a tutela 

e encontra respaldo na preservação da estabilidade familiar. Recurso 

especial não provido. Como se pode extrair dos artigos de lei, desde a 

Magna Carta, até a lei específica que trata da proteção dos interesses das 

crianças e adolescentes, está claro que aos pais incumbe o dever de 

criar, amparar, sustentar e educar os filhos menores. Para tanto, devem, 

de acordo com sua condição cultural e posses econômicas, lhes 

proporcionar meios materiais para a subsistência e instrução, lhes 

amoldando a personalidade e lhes conferindo boa formação moral e 

intelectual. Se tais deveres são injustificadamente descumpridos, a lei os 

sanciona com a perda do poder familiar. Senão vejamos: Diz o artigo 1.638 

do Código Civil: O comportamento da requerida, entregando 

voluntariamente a filha ao casal, denota sua desistência tácita ao poder 

familiar, sendo que, na impossibilidade de colher seu consentimento 

expresso em juízo, mister a declaração judicial da perda do exercício 

daquele direito. Embora não se possa classificar a conduta da REQUERIDA 

como de abandono inconsequente, visto que conduziu a gravidez e 

entregou a criança ao casal que elegeu para criá-la, evidenciado que ela 

não guarda qualquer vínculo de afetividade com a menina, a qual vem 

sendo adequadamente criada pelos adotantes e com a qual jamais 

manteve qualquer convivência. DOS PEDIDOS Isto posto requer-se, com a 

prioridade e preferência legal (art. 4º, parágrafo único do ECA): a) a 

citação da requerida pessoalmente, se eventualmente localizado o 

endereço atual pelas consultas aos bancos de pesquisa disponíveis ao 

Poder Judiciário, o que ora se requer; ou, em não sendo identificado seu 

paradeiro, se proceda ao ato por edital para, querendo, apresentar 

contestação no prazo legal;

Despacho/Decisão: Processo nº. 1216-56.2018.811.0010Código 

110070VISTOS ETC, Considerando que a requerida encontra-se em lugar 

incerto e não sabido, defiro a citação por edital de LEIDIANE RODRIGUES 

DE SOUZA, com o prazo de 20 (vinte) dias, obedecidas as formalidades 

legais (art. 257, do CPC), para, querendo, responder a presente ação, no 

prazo legal de 10 (dez) dias (art. 158, do ECA).Caso não sobrevenha 

manifestação, desde já NOMEIO curador especial o Dr. Denis Thomaz 

Rodrigues, Defensor Público atuante nesta Comarca de Jaciara, nos 

termos do art. 72, II do CPC, que deverá ser intimado quanto a esta 

decisão e para se manifestar, no prazo legal, ficando consignado que no 
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exercício do múnus público não se aplica o ônus da impugnação 

específica dos fatos, nos termos do Parágrafo Único do artigo 341 do 

mesmo codex, sendo cabível, portanto, defesa genérica, por negativa 

geral.Após, certifique-se o necessário.Cite-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tânia Regina Menezes, 

digitei.

Jaciara, 04 de dezembro de 2018

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahao Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45165 Nr: 18-28.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVALDO OLIVEIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA FIRMINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como, 

requerer o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19469 Nr: 970-80.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDBS-ELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDL, HHPDL, FJT, ET, JT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FILIPI CORDEIRO - 

OAB:GO/6222, TUIAGO CORDEIRO - OAB:GO/45635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Intimar o Advogado da Parte Exequente, para que providencie o 

complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão do 

mesmo a seguir transcrito: " Processo nº 970.802006.811.0010- 

Codigo-19469. Requerente: Banco Bamerindus do Brasil S/A.

Requerida::Nono Di Loreto, Heloisa Helena Pacheco e outros. 

C-E-R-T-I-D-Ã-O Certifico e dou fé, que em cumprimento ao mandado 

devidamente assinado pelo Gestor Judiciário da 2º vara desta Comarca de 

Jaciara MT. Faz necessário que a parte Requerente: Banco Bamerindus 

do Brasil S/A. Efetue a complementação de diligências no valor de R$ 

1.100,00 (hum mil e cem reais). Tendo em vista os trabalhos a serem 

prestados na zona rural para a requerente, os serviços serão efetuar a 

Penhora imóvel a ser procurado, intimação da penhora e avaliação eo que 

tinha para Certificar nesta data.oitocentos e sessenta reais). Tendo em 

vista os trabalhos a serem prestados a requerente para efetuar a 

Penhora, intimação da penhora e Avaliação e o que tinha para certificar 

nesta data. Jaciara MT.04 dezembro 2018.

 Nilton Paulo de Souza Menezes

 Oficial de Justiça

 CPF 141.693.551.72"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57111 Nr: 1407-43.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH DA SILVA TAVARES, RONIEVON MIRANDA DA 

SILVA, JOSE SINOBRE DA CRUZ, ELISANGELA LOPES DE LIMA 

CARVALHO, JOÃO CARLOS VASQUES MOTA, CLÁUDIA MARIA 

ALBANEZ GREGUI, ZÉLIA MARIA CAMPOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação aos requerentes, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca da petição do requerido e 

requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 79093 Nr: 1839-91.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009, do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1.010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, com ou sem apresentação das contrarrazões, certifique-se e 

remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens, nos termos do art. 1.010, § 3º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara - MT, 04 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111278 Nr: 1778-65.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1778-65.2018.811.0010

Código: 111278

Exequente: Município de Jaciara – MT

 Executado: Norival de Souza

 VISTOS ETC,

Município de Jaciara – MT ajuizou “Ação De Execução Fiscal” em face de 

Norival de Souza, ambos devidamente qualificados nos autos, nos termos 

da lei 6.830/1980.

O exequente à ref. 15 manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida executada.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à ref. 15.

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 22 de novembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23883 Nr: 9-71.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA GUIMARÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9-71.2008.811.0010

Código 23883

VISTOS ETC,

Defiro o prosseguimento do feito executivo.

Destarte, intime-se o exequente por meio de seus Procuradores para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias quanto ao pagamento 

das custas judiciais da executada.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 30 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24385 Nr: 593-41.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 593-41.2008.811.0010

Código nº. 24385

Exequente: Joana Maria de Souza

 Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 149.

Remetam-se os autos ao arquivo, sem baixas na distribuição, pelo prazo 

de 12 (doze) meses ou até posterior manifestação das partes.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a requerente, por meio de seu advogado para, querendo, 

manifestar no prazo legal de 05 (cinco) dias, sob pena de remessa 

definitiva dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54104 Nr: 2592-53.2013.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJEDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2592-53.2013.811.0010

Código 54104

Requerente: Denilson de Paula

Requerido(a): Maria José Esperanelino de Paula

VISTOS ETC.,

Ante o teor das certidões de fls. 38 e 51/53, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para às 

providências necessárias.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34257 Nr: 1813-06.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K.L.D. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MELLO DOS 

SANTOS - OAB:9550-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração de fls. 

154/161.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, remetam-se 

imediatamente os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 13 de novembro de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 13549 Nr: 233-48.2004.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOLATINA FINANCIADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FELISBÃO, OTÁVIO HANAUER, JOSÉ 

FRANCISCO VALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2004/23

Código 13549

VISTOS ETC,

Nos termos da decisão de fl. 135-vº, remetam-se os autos ao arquivo com 

baixas na distribuição.

Antes, porém, à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca 

para as providências necessárias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 14248 Nr: 976-58.2004.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA ANGELINA TOLOTTI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2004/107

Código 14248

 VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação Monitória” convertida em “Execução por Quantia 

Incerta”, proposta por Jurema Angelina Tolotti da Silva, em face de 

Bernardino Prati, almejando, em síntese, a entrega da quantia de 1.615 

sacas de soja.

Instruiu a inicial com documentos de fls. 02/08.

Conforme postulado pelo requerente à fl. 105 e nos termos da certidão de 

fl. 106, os autos foram remetidos ao arquivo provisório e lá permaneceram 

por período superior a 05 (cinco) anos sem que houvesse qualquer 

manifestação ou requerimento da parte interessada, conforme certidão de 

fl.107.

É o necessário.

Decido.
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É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

No caso dos autos, o requerente para manifestar acerca do r. despacho 

de fl. 99, manteve-se inerte, demonstrando total desinteresse na demanda, 

devendo, pois, ser extinta sem resolução de mérito.

Portanto, considerando que a parte interessada não promoveu os atos e 

diligências necessárias para o prosseguimento do feito, abandonando a 

presente causa, é de rigor a extinção do processo, nos moldes do art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 14 de novembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11144 Nr: 63-13.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUJI PHOTO FILM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON NUNES VIEIRA-ME, EDMILSON 

NUNES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, VANESSA RUGAI - OAB:SP 155 254-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2003/691

Código 11144

 VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação Execução”, proposta por Fuji Photo do Brasil Ltda, em 

face de Edmilson Nunes Viera –ME e outro, com vistas à constituição de 

título executivo judicial para satisfação da dívida no valor de R$ 

177.896,66 (cento e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e 

sessenta e seis centavos).

Instruiu a inicial com documentos de fls. 02/30.

Conforme postulado pelo requerente à fl.180 e nos termos da decisão de 

fl.182, os autos foram remetidos ao arquivo provisório e lá permaneceram 

por período superior a 05 (cinco) anos sem que houvesse qualquer 

manifestação ou requerimento da parte interessada, conforme certidão de 

fl.183.

É o necessário.

Decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

No caso dos autos, o exequente para manifestar acerca do r. despacho 

de fl. 182, manteve-se inerte, demonstrando total desinteresse na 

demanda, devendo, pois, ser extinta sem resolução de mérito.

Portanto, considerando que a parte interessada não promoveu os atos e 

diligências necessárias para o prosseguimento do feito, abandonando a 

presente causa, é de rigor a extinção do processo, nos moldes do art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 14 de novembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 17 Nr: 482-09.1998.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO VALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOLATINA FINANCIADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA 

JÚNIOR - OAB:1681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2003/527

Código 17

VISTOS ETC,

Nos termos da decisão de fl. 80-vº, remetam-se os autos ao arquivo com 

baixas na distribuição.

Antes, porém, à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca 

para as providências necessárias.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 13527 Nr: 205-80.2004.811.0010

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN, EVANDRO SILVA 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA BARROS - 

OAB:7466, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ANTÔNIO 

GUANAES SIMÕES - OAB:1.268-A

 Processo nº. 2004/19

Código 13527

 VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação Execução”, proposta por Flávio Jacó Chekerdemian e 

Evandro Silva Barros, em face de Cleonice Casanova, almejando, em 

síntese, o pagamento dos honorários advocatícios.

Instruiu a inicial com documentos de fls. 02/05.

Nos termos da decisão de fl. 109, os autos foram remetidos ao arquivo 

provisório e lá permaneceram por período superior a 05 (cinco) anos sem 

que houvesse qualquer manifestação ou requerimento da parte 

interessada, conforme certidão de fl.112.

É o necessário.

Decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

No caso dos autos, o requerente para manifestar acerca do r. despacho 

de fl. 109, manteve-se inerte, demonstrando total desinteresse na 

demanda, devendo, pois, ser extinta sem resolução de mérito.

Portanto, considerando que a parte interessada não promoveu os atos e 

diligências necessárias para o prosseguimento do feito, abandonando a 

presente causa, é de rigor a extinção do processo, nos moldes do art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)
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 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 14 de novembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11052 Nr: 1590-34.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE CELESTE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4.127-A

 Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE de fls. 

302/303 e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

excipiente às fls. 304/306 no valor R$ 145.656,68 (cento e quarenta e 

cinco mil seiscentos e cinquenta e seis e sessenta e oito centavos).Sem 

custas e honorários.Prossiga a execução.Escoado o prazo recursal, 

certifique-se.Após, expeçam-se as guias requisitando os pagamentos dos 

créditos devidos por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e 

Precatório Judicial a título dos honorários advocatícios e do crédito geral, 

encaminhando-os ao E. Tribunal Regional Federal da 1a Região com cópia 

de todo o necessário.Empós, remetam-se os autos ao arquivo, sem baixa 

na distribuição, até a informação de disponibilização dos créditos pelo 

executado.Disponibilizado os créditos pela executada, intime-se a 

exequente por meio de seu (s) advogado (s) para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar conta e banco para o depósito judicial, bem como, em igual 

prazo, manifestar e requerer o que entender de direito.Após, 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara-MT, 14 de 

novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54333 Nr: 2793-45.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY RAMOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2793-45.2013.811.0010

 Código nº. 54333

Impugnante: Instituto Nacional do Seguro Social ¬– INSS

Impugnado (a): Wanderley Ramos de Sousa

VISTOS ETC,

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença movido pela parte impugnada Wanderley Ramos 

de Sousa, alegando, em síntese, que os cálculos apresentados pela 

impugnada não obedece aos parâmetros fixados na sentença (fls. 84/87).

Instruiu a presente impugnação com documentos de fls. 99/108.

Intimado, o impugnado manifestou concordando com os cálculos 

apresentados pelo impugnante (fls. 110/111).

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte impugnada manifestou 

concordando com os cálculos apresentados pelo impugnante (fls. 

184/185), bem como, requerendo sua homologação.

Com efeito, a tese do impugnante merece prosperar.

Ante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, em consequência HOMOLOGO os cálculos de fls. 102/103.

Sem custas e honorários advocatícios.

Expeça-se a competente guia de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 

conforme postulado às fls. 110/111.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação quanto ao pagamento do RPV expedido.

Após, intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar conta bancária para depósito judicial.

Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para 

levantamento dos valores.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54169 Nr: 2648-86.2013.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTCSDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A Pinto 

- OAB:6.294-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2684-86.2013.811.0010

Código nº. 54169

Requerente: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

Requerido: José Carlos Nunes

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 114.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixas na distribuição, 

até o cumprimento do acordo formalizado entre as partes, conforme fl. 

115.

Após, intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento definitivo do 

feito.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94918 Nr: 3697-26.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMSS, JSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDDS, FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO FILHO DA SILVA, Cpf: 

89559223100, Rg: 1030610-2, Filiação: Francisco Pedro da Silva e 

Francisca Nacisa da Silva, brasileiro(a), casado(a), fiscal da usina, 

Telefone 92023810. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: LUANA MARCELA SOARES SILVA, menor púbere 

assistida por sua genitora a Sr.ª JUCELI SOARES PEREIRA, brasileira, 
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solteira, portadora do RG nº 9.988.185-2 SESP/PR e CPF nº 

005.635.991-89, residente e domiciliada na Rua Itatinga, n° 983 , Bairro 

Santa Luzia em Jaciara/MT, telefone (66) 99677-2576 / (66) 99613-3314, 

por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, vêm, 

respeitosamente, à presença de V. Exa., intentar a presente AÇAO DE 

ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL c/c RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 

Em face de GILMAR DUARTE DOS SANTOS, brasileiro, portador do RG n° 

1052819-9 SSP/MT e CPF n° 804.639.831-49, residente e domiciliado na 

Rua G, nº 25, Quadra 04, Bairro Senador Jonas Pinheiro em Cuiabá – MT, 

e FRANCISCO FILHO DA SILVA, brasileiro, portador do RG e CPF 

desconhecidos, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, 

(desde já requer o suprimento, nos termos do artigo 319, § 1º a 3º, do 

CPC), pelos motivos de fato e de direito que ora passam a expor, para ao 

final requerer: A parte Autora informa não possuir endereço eletrônico, 

destarte, não há infringência ao inciso II, na forma do § 3º do art. 319 do 

Código de Processo Civil. DOS FATOS A representante da requerente 

teve um breve relacionamento com o requerido, Sr. Francisco, após o 

término da relação, se relacionou apenas 1 (uma) vez com o requerido, Sr. 

Gilmar. Acreditando ser o pai biológico da menor o requerido, Sr. 

Francisco, a registrou, porém, no dia 26 de junho de 2012 foi confirmado 

através do exame pericial de DNA que o requerido, Sr. Francisco, não é o 

pai biológico da menor, conforme laudo anexo. Devido à incerteza da 

representante da menor, foi realizado um exame pericial de DNA entre os 

requeridos e a menor, onde constou que o pai biológico da criança é o 

requerido, Sr. Gilmar Duarte dos Santos, exame pericial de DNA anexo. 

Diante do exposto, requer com a presente ação, a anulação do nome do 

requerido FRANCISCO FILHO DA SILVA da certidão de nascimento da 

menor LUANA MARCELA SOARES SILVA, e consequentemente a inclusão 

do nome do pai GILMAR DUARTE DOS SANTOS, bem como a inclusão de 

seus avós paternos, passando a se chamar: LUANA MARCELA SOARES 

DUARTE. DO DIREITO É de se observar que no caso em tela busca-se 

fundamentalmente tutelar o direito indisponível da autora a conhecer sua 

filiação verdadeira, interesse que se sobrepõe a qualquer outro 

porventura atribuído aos pais que figuram no assento de nascimento. O 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça (in Recurso Especial nº. 4.987-RJ, 

Revista Jurídica nº 169, p. 45 Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) já teve 

oportunidade de assinalar que: A jurisprudência se pronuncia: "AÇÃO 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE 

NASCIMENTO - DISTINÇÕES - Distinguem-se a ação anulatória de registro 

de nascimento, ou de impugnação de legitimidade, da negatória porque, 

nesta última, há exercício de direito personalíssimo do marido, visando a 

ilidir a presunção pater is est quem nuptiae demonstrant, enquanto a 

primeira, embora também ação de estado, visa a desconstituir falsidade 

ideológica constante de registro público, decorrente de erro ou falsidade. 

Apelo provido para reformar a sentença que acolheu a decadência. (TJRS 

- AC 595.114.117 - 7ª C. Cível - Rel. Paulo Heerdt - J. 01.11.1995)". (grifei) 

AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE – EXAME DE DNA – PROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO – REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO – RETIFICAÇÃO. Ação 

negatória de paternidade. Prova irrefutável da veracidade da negativa de 

paternidade. Cancelamento de registro de nascimento. O sistema de 

registro público adotado no Brasil é regido pelo princípio da veracidade, 

pelo que todos os assentos efetivados nos cartórios do registro civil das 

pessoas naturais devem ser fiéis à realidade fática. No caso dos registros 

de nascimento, os assentos devem retratar a realidade biológica. Prova 

inquestionável da falsidade do registro de nascimento da menor. Sentença 

fiel à realidade dos fatos. Descontituição do registro de paternidade. 

Solução jurídica sustentada por diversos precedentes desta Corte de 

Justiça. Improvimento do recurso. (TJRJ – 2005.001.17670 – Apelação 

Cível – Des. Edson Vasconcelos – Julgamento: 08/09/2005 – DÉCIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). (grifei) DOS PEDIDOS Diante do exposto, 

requer: a) Sejam concedidos à requerente os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º do Código de Processo Civil; 

b) a citação; c) A designação de audiência de conciliação; d) A 

complementação da qualificação das partes, se necessário, nos termos 

do artigo 319 do CPC; e) declarar NULO o registro civil de nascimento de 

LUANA MARCELA SOARES SILVA, com relação à paternidade que lhe 

fora atribuída por FRANCISCO FILHO DA SILVA, em face da falsidade da 

declaração motivada por erro; f) Requerendo por consequência, o 

reconhecimento da paternidade, já constatada em exame pericial de DNA, 

de GILMAR DUARTE SANTOS, em face de LUANA MARCELA SOARES 

SILVA. g) DETERMINANDO ASSIM, QUE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 

DA COMARCA DE JACIARA - MT, ASSENTE NO REGISTRO DE 

NASCIMENTO, A EXCLUSÃO DO NOME DO PAI FRANCISCO FILHO DA 

SILVA, BEM COMO DOS AVÓS PATERNOS FRANCISCO PEDRO DA SILVA 

E FRANCISCA NACISA DA SILVA, E, POR CONSEGUINTE FAZER 

CONSTAR COMO PAI DA AUTORA LUANA MARCELA SOARES SILVA, A 

PESSOA DE GILMAR DUARTE SANTOS, BEM COMO A INCLUSÃO DO 

NOME DOS AVÓS PATERNOS E A INCLUSÃO DO SOBRENOME DO PAI 

PASSANDO A AUTORA A CHAMAR-SE LUANA MARCELA SOARES 

DUARTE. h) Que o Cartório expeça nova Certidão de Nascimento com as 

devidas alterações, remetendo a este juízo para ser entregue à 

requerente. i) Se o caso seja intimado o Ministério Público; j) a condenação 

dos Requeridos nas custas processuais, honorários advocatícios e 

demais cominações legais, requerendo o seu pagamento em favor da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, mediante 

depósito no Banco do Brasil, agência nº 3834-2, conta corrente nº 

1041.050-3. Dá-se o valor da causa R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete 

reais) para fins meramente fiscais. Termos em que, Pede Deferimento. 

Jaciara-MT, 25 de maio de 2017. DENIS THOMAZ RODRIGUES DEFENSOR 

PÚBLICO

Despacho/Decisão: Processo nº 3697-26.2017.811.0010Código 

94918VISTOS ETC,Defiro pedido de ref. 40.Cite-se o executado via edital, 

pelo prazo de vinte dias, observadas as formalidades legais.Escoado o 

prazo, certifique-se e em caso de inércia, desde já, nomeio como curadora 

especial a Defensora Pública atuante nesta Comarca, Dra. Jacqueline 

Gevizier Nunes Rodrigues, nos termos do art. 72, II do CPC, que deverá 

ser intimada para se manifestar, no prazo legal, ficando consignado que 

no exercício do múnus público não se aplica o ônus da impugnação 

específica dos fatos, nos termos do Parágrafo Único do artigo 341 do 

mesmo códex, sendo cabível, portanto, defesa genérica, por negativa 

geral.Cite-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara-MT, 31 de 

outubro de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tânia Regina Menezes, 

digitei.

Jaciara, 05 de dezembro de 2018

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahao Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91792 Nr: 2275-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVFS, SFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSMAR JOSÉ SILVINO, Cpf: 

01229139141, Rg: 1457423-3, Filiação: Aluizio José Silvino e Miria Tereza 

Silvino, data de nascimento: 04/03/1984, brasileiro(a), natural de São 

Pedro da Cipa-MT, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, Telefone 

6634196625/9617-2015. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Resumo da Inicial: RENATO VINICÍUS FERREIRA SILVINO, menor impúbere, 

representado neste ato por sua genitora, a Sr.ª SUELENE FERREIRA 

CANUTO, brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº 1745180-9 

SSP/MT e CPF n° 016.189.651-07, residente e domiciliada na Rua Irmã 

Valdina Tambosi, nº 11, Bairro Vila Érica em São Pedro da Cipa-MT, 

telefone (66) 99603-8068, vem através da DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Defensor Público 

infrafirmado, constituído na forma do art. 128, XI, da Lei Complementar 

Federal no 80/94, bem como arts. 185 e 186 do CPC, Intentar o presente 
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS Em desfavor de ROSMAR 

JOSÉ SILVINO, brasileiro, portador do RG n° 14574233 SSP/MT e CPF n° 

012.291.391-41, residente e domiciliado na Rua Isidoro Luiz Gentilin, nº 

316, Quadra 05, Lote 04, Bairro Belvedere em Campo Verde-MT, pelos 

motivos fáticos seguintes passam a expor: - DA INEXISTÊNCIA DE 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA A parte Autora informa não 

possuir endereço eletrônico, destarte, não há infringência ao inciso II, na 

forma do § 3º do art. 319 do Código de Processo Civil. - DOS FATOS 

Conforme pode ser constatado pela homologação do acordo no processo 

de código 47428 da 1ª Vara da Comarca de Jaciara-MT, o executado 

assumiu a obrigação de pagar ao exequente, a título de pensão alimentícia, 

a importância de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente no país. 

Ocorre Excelência que o executado deixou de cumprir o acordado, 

encontrando-se inadimplente nos meses janeiro à dezembro de 2016. Vale 

ressaltar que, diante da impossibilidade de acordo com o executado, 

demonstrando o flagrante desrespeito, tanto com seu filho quanto com a 

justiça, não resta ao exequente, alternativa, senão propor a presente 

execução de alimentos cobrando a importância de R$ 3.877,42 (três mil 

oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), referente 

às prestações não pagas dos meses de janeiro à dezembro de 2016, 

conforme planilha de débitos anexo. - DO DIREITO Trata-se de título 

executivo judicial, que fixa a pensão alimentícia a ser paga pelo executado 

e que não foi cumprido pelo mesmo, podendo dessa maneira ser 

executado, com o intuito de receber o valor devido e consequentemente 

prestar melhor assistência ao menor. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente em seu Art. 22 assim preconiza: “Art. 22. Aos pais incumbe o 

dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes 

ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais”. Aplica-se ao caso em tela o artigo 528, §§ 1° e 

8°, artigo 824 e artigo 831, ambos do Código de Processo Civil, verbis: 

pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. [grifos 

inexistentes na redação original] Termos em que, Pede Deferimento. 

Jaciara - MT, 31 de Março de 2017. DENIS THOMAZ RODRIGUES 

DEFENSOR PÚBLICO

Despacho/Decisão: Processo nº 2275-16.2017.811.0010Código 

91792VISTOS ETC,Defiro pedido de ref. 54.Cite-se o executado via edital, 

pelo prazo de vinte dias, observadas as formalidades legais.Escoado o 

prazo, certifique-se e em caso de inércia do executado, desde já, nomeio 

como seu curador especial a Defensora Pública atuante nesta Comarca, 

Dra. Jaqueline Geviezer Nunes Rodrigues, nos termos do art. 72, II do CPC, 

que deverá ser intimado quanto a esta decisão e para se manifestar, no 

prazo legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se 

aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, nos termos do 

Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo códex, sendo cabível, portanto, 

defesa genérica, por negativa geral.Cite-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Jaciara-MT, 22 de outubro de 2018.Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tânia Regina Menezes, 

digitei.

Jaciara, 05 de dezembro de 2018

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahao Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48440 Nr: 89-93.2012.811.0010

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS TIBURCIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20.732 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 89-93.2012.811.0010

 Código 48440

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias da parte executada até o montante do débito 

exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que será juntado aos 

autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 28 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16555 Nr: 1105-29.2005.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINDO JORGE SCHINOCA, ARI BORBA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 Processo: 1105-29.2005.811.0010

 Código 16555

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias da parte executada até o montante do débito 

exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que será juntado aos 

autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 28 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20722 Nr: 2340-94.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI BORBA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI BORBA DE OLIVEIRA - 

OAB:3608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 Processo nº 2340-94.2006.811.0010

Código 20722

VISTOS ETC,

Intime-se a executada por meio de seus advogados para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo remanescente, sob pena de 

multa de 10% e honorários advocatícios (art. 513, § 1º, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 28 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45111 Nr: 2901-79.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO CAMPARA BARRAGAN, SIRLEI FÁTIMA 

CAMPARSI BARRAGAN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 Processo nº 2901-79.2010.811.0010

Código nº 45111

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias da parte executada até o montante do débito 

exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que será juntado aos 

autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 29 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51236 Nr: 3136-75.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR ASSOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Ante o exposto, intime-se o exequente por meio de seu advogado para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar de forma pormenorizada 

e discriminada a evolução do crédito exequendo, obedecidas as 

disposições desta decisão, sob pena de arquivamento do feito.Após, 

intime-se o executado na pessoa de seu advogado (a) para, querendo, no 

prazo legal, impugnar os cálculos do exequente, sob pena de 

concordância tácita e posterior homologação.No caso de eventual 

impugnação pelo executado, intime-se o exequente por meio de seu 

advogado para, querendo, no prazo legal, oferecer resposta, sob pena de 

preclusão.Feito isso, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos 

para ulterior deliberação.Às providências.Cumpra-se.Jaciara-MT, 03 de 

dezembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16555 Nr: 1105-29.2005.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINDO JORGE SCHINOCA, ARI BORBA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 Processo: 1105-29.2005.811.0010

 Código 16555

VISTOS ETC,

Realizada consulta ao Sistema BacenJud, procedi o bloqueio do valor 

integral do débito, o qual solicitei a transferência para a conta judicial, 

conforme espelhos anexos.

 Assim, intime-se a parte executada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo legal.

Após, intime-se a parte exequente para, no mesmo prazo, manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 5 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48440 Nr: 89-93.2012.811.0010

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS TIBURCIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20.732 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 89-93.2012.811.0010

 Código 48440

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio via BacenJud, este restou infrutífero, 

diante da ausência de saldo nas contas bancárias da parte executada.

Após, as pesquisas aos sistemas RenaJud e InfoJud também restaram 

infrutíferas, conforme espelhos anexos.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 5 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3886 Nr: 21-81.1991.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E RECAPAGEM DE PENEUS 

JACIARENSE LTDA, ELIAS DOURADO DO NASCIMENTO, WALTER 

MOREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189, NIVALDO JOSE PADILHA - OAB:5.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Processo nº 297/2003

Código nº 3886

VISTOS ETC,

Realizada consulta ao Sistema BacenJud, procedi o bloqueio do valor 

parcial do débito, o qual solicitei a transferência para a conta judicial, 

conforme espelhos anexos.

 Assim, intime-se a parte executada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo legal.

Após, intime-se a parte exequente para, no mesmo prazo, manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 5 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80896 Nr: 2611-54.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O, LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - 

OAB:23463O, PEDRO BALATA FILHO - OAB:12308 MT

 Processo nº. 2611-54.2016.811.0010

 Código 80896

VISTOS ETC,

Compulsando os autos, observo que executado/outorgante não assinou o 

instrumento de procuração acostado à ref. 10.
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Ademais, conquanto tratar-se o executado de sócio da empresa cuja qual 

detém a propriedade dos bens, noto do Contrato Social a existência de 

demais sócios, o que impõe a necessidade da ampla e irrestrita ciência 

destes quanto aos bens ofertados à penhora.

Com efeito, intime-se o executado por meio de seu advogado para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos o instrumento de 

procuração devidamente assinado, bem como, em igual prazo, a 

comprovação da ampla ciência dos demais sócios da empresa quanto aos 

bens ofertados à penhora, sob pena de desentranhamento dos 

documentos e posterior remessa à parte.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55826 Nr: 323-07.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOMAR MARTINS DOS SANTOS, 

BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRAN FAGUNDES BARBOSA - 

OAB:919-OAB-TO, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

da lide principal para CONDENAR o requerido em indenizar a requerente 

título de danos materiais no valor de R$ 133.876,18 (cento e trinta e três 

mil, oitocentos e setenta e seis reais e dezoito centavos), com correção 

monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescidos de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como, ao pagamento 

de R$ 57.863,52 (cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta três reais e 

cinquenta e dois centavos) a título de lucros cessantes, que deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento), ambos a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), por 

corolário, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos formulados 

pelo requerido.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor 

da condenação, na forma do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, 

observada a gratuidade da justiça concedida ao requerido nos autos 

Código 69358 (art. 98, §3° do CPC).Em relação à lide secundária, JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil.Condeno a denunciante ao 

pagamento de honorários advocatícios à denunciada na quantia que fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, §8°, do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se.Após, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para 

a s  p r o v i d ê n c i a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 05 de dezembro de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26808 Nr: 293-45.2009.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOUNIR NAOUM, MOUNIR NAOUM, WILLIAN HABIB 

NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Amádio Fernandes de 

Lima - OAB:4037, JUEL PRUDENCIO BORGES - OAB:3838, Sandro 

Martinho Tiegs - OAB:8423

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Prossiga-se a execução.Condeno embargantes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em favor da 

embargada no percentual que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se.Após, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias.Publ ique-se.Registre-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 14 de novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 8931 Nr: 1094-39.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOUNIR NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, 

WILLIAN HABIB NAOUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAMALIEL FRAGA DUARTE - 

OAB:3486, Jorge Amádio Fernandes de Lima - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-A/MT

 Processo nº. 1094-39.2001.811.0010

Código 8931

Exequente: Caixa Econômica Federal

Executados: Mounir Naoum, Willian Habib Naoum e Georges Habib Naoum

VISTOS ETC,

Decisão nos embargos à execução em apenso, autos n° 

293-45.2009.811.0010, Código 26808.

Indefiro os pedidos de fls. 155/156, devendo, assim, ser mantida a mesma 

forma de intimação da exequente, no caso, via DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), como anteriormente processada.

Intime-se a exequente por meio de seus advogados para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do retorno da correspondência 

de fl. 151-v°, sob pena de extinção do feito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 5143 Nr: 749-44.1999.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVINO LUIZ DEBARBA, LURDES BAÚ DEBARBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE CARVALHO, SILVANA 

PACHECO LEAL, JOSÉ PEDRO CARDOSO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVANI MIOLA NETO - 

OAB:38.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2003/391

Código 5143

VISTOS ETC,

Nos termos da decisão de fl.25, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 6758 Nr: 775-08.2000.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTÔNIO DE OLIVEIRA MENEGALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº. 2003/264

Código 6758

VISTOS ETC,

Nos termos da decisão de fl. 85, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 1226 Nr: 401-94.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVARTINS SEEDS LTDA SOCIEDADE AGRÍCOLA 

GERMINAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, VILMAR LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELMA DAL PINO - 

OAB:84147/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILTON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:10.046

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Condeno o exequente ao pagamento das custas 

processuais.Transitada em julgado, certifique-se.À Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Às providências. Publique-se.Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 22 de novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 6609 Nr: 633-04.2000.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CESARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2003/490

Código 6609

VISTOS ETC,

Nos termos da decisão de fl. 30-vº, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3886 Nr: 21-81.1991.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E RECAPAGEM DE PENEUS 

JACIARENSE LTDA, ELIAS DOURADO DO NASCIMENTO, WALTER 

MOREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189, NIVALDO JOSE PADILHA - OAB:5.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Processo nº 297/2003

Código nº 3886

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 528, § 8º e art.854, 

do CPC, e em consequência, determino a expedição de ofício ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores 

depositados em contas bancárias do executado até o montante do débito 

exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que será juntado aos 

autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 27 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51768 Nr: 317-34.2013.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR NEVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, Jackson Wagner Rodrigues Santos - OAB:226.132-SP, 

JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Revogo a liminar de fls. 29/30.Sem honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, certifique-se.Após, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessár ias.Publ ique-se.Regis t re-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 08 de novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26762 Nr: 239-79.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LEONARDO CAVALARI OLINO - OAB:19345/O, 

LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão do avalista no pólo 

passivo da presente ação de execução.Escoado o prazo recursal, 

certifique-se.Após, intime-se o exequente por meio de seus advogados 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.Nada postulado, certifique-se.Empós, 

conclusos.Cumpra-se.Jaciara/MT, 27 de novembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6821 Nr: 812-35.2000.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANI PEREIRA BARBOSA, JOSÉ DONIZETE DE 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HERALDO FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B

 Tendo em vista o requerimento do patrono da Solicitante em audência e 

em atendimento ao princípio da celeridade fica designado o dia 15 de abril 

de 2019, ás 13hs00 para realização da sessão de mediação/conciliação. 
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Diante disso, devolvo os autos a vara de origem para as providências 

necessárias. Nada mais. Encerra-se a presente que vai devidamente 

assinada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59175 Nr: 2892-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ANDERSON JIMENEZ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Busca e 

Apreensão e citação. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 

13 de junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 06 de dezembro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71181 Nr: 12257-25.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL GARCIA DE SILVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, deixei de expedir o mandado de busca e 

apreensão em virtude do endereço ser na zona rural e o oficial não 

cumpre. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30618 Nr: 2759-12.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO SEBASTIÃO GAETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA SIMONE MARTINI DA SILVA, JOÃO DE 

SOUZA NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo postulado à fl. 176. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para no prazo de 10 

(dez) dias manifestar e requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50100 Nr: 1900-88.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osmar da Silva Monteiro 

Junior - OAB:7670/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Ante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo autor na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento 

de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referentes à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida 

e correção monetária pelo INPC a partir do sinistro.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inicio I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por certo) sobre valor da 

condenação, na forma do § 2º do artigo 85, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se.Após, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se . 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 08 de novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003309-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DE CASTRO MALTA LIMA NOVAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003309-72.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

CRISTINA DE CASTRO MALTA LIMA NOVAIS RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, CRISTINA DE 

CASTRO MALTA LIMA DOS SANTOS ajuíza Ação de Obrigação de Fazer 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, 

qualificado nos autos. Com a inicial acostou documentos. Decido. 

Observo, na espécie, clara afronta à norma inserta no art. 2º da Lei 

12.153/09, segundo a qual “É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”. Trata-se de regra de 

competência absoluta, conforme dispõe o art. 2º, § 4º da referida Lei, 

verbis: “Art. 2º (...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” A respeito do tema: 

DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. 1. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública para processar, conciliar e julgar as ações cujo valor atribuído seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e tenham sido distribuídas na 

comarca de origem após a data de instalação do respectivo JEFP, nos 

termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. 2. O Ofício-Circular nº 

062/2015-CGJ estabelece que não estão incluídos na competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública os casos em que se pretenda o 

fornecimento de medicamento ou tratamento por tempo indeterminado ou 

superior a um ano, cujo custo anual supere o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, limite da competência dos referidos juizados. 3. A 

Resolução nº 1083/2015-COMAG, por sua vez, exclui da competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública os casos de fornecimento de 

medicamento cujo custo anual superar o limite da competência dos 

referidos juizados. 4. Matéria que encontra solução unânime pelos 

integrantes da Câmara. ACOLHIDO O CONFLITO PARA DETERMINAR A 

REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. (Conflito de 

Competência Nº 70079724001, Quarta Câmara Cível,... Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 

26/11/2018). (TJ-RS - CC: 70079724001 RS, Relator: Antônio Vinícius 

Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 26/11/2018, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/11/2018) Portanto, 
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considerando que a Comarca possui Juizado da Fazenda Pública 

instalado, é daquele juízo a competência para apreciação da lide. Pelo 

exposto, reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Comum 

para apreciar o pedido, nos termos do que dispõe o art. 2º da Lei 

12.153/09. Determino a remessa imediata do feito ao juízo competente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 06 de dezembro de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003199-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISLAINE NASCIMENTO BALDACIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO DOMINGUES BALDACIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003199-73.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

LOUISLAINE NASCIMENTO BALDACIN EXECUTADO: NATALINO 

DOMINGUES BALDACIN Vistos ETC, Cuida-se de “Cumprimento de 

Sentença de Alimentos” ajuizada por Louislaine Domingues Baldacin, em 

face de Natalino Domingues Baldacin, em síntese, argumentando que o 

requerido não vem cumprindo com as obrigações alimentares, acordados 

no processo código 75969, que tramitou perante a 1ª Vara desta 

Comarca. Observo, na espécie, clara afronta à norma inserta no art. 516, 

inciso II, do NCPC, segundo a qual “O cumprimento da sentença 

efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de 

jurisdição”. Trata-se de regra de competência funcional, portanto, 

absoluta, conforme doutrina qualitativa a respeito do tema: "O juízo da 

execução é o juízo da sentença. Essa regra de competência é bem 

tradicional e segue as características já examinadas: a) é funcional, pois 

se relaciona ao exercício de função dentro de um mesmo processo - 

portanto, o desrespeito a esse comando implica incompetência absoluta; 

b) decorre também de uma conexão por sucessividade. É caso de 

competência funcional absoluta. (...)” (Curso de direito processual civil, 

Fredie Didier Jr. et all. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, v. 5, p. 218). 

Portanto, considerando que os exequentes almejam o cumprimento de 

sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara desta comarca, é aquele o 

foro competente para processar e julgar o presente feito. Nesse sentido: 

“(...) a competência para o cumprimento do julgado ou execução de título 

judicial é do Juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. 

Trata-se de competência funcional e, portanto, absoluta, permitindo-se tão 

somente, com base no parágrafo único, do art. 475, do Código de 

Processo Civil, que seja alterado o Juízo em que o cumprimento ou a 

execução tramitarão.(...)” (TJMG – Agr. Instr. nº 1.0024.10.284604-5/001 – 

10ª Câm. Cív. – Rel. Des. Veiga de Oliveira – j. 17/04/12). Assim sendo, 

uma vez que a regra de competência estabelecida no art. 516, inciso II, do 

NCPC, é funcional, a declaração da incompetência absoluta deve ser 

procedida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, independente 

de exceção, nos termos do art. 64, § 1º, do NCPC, verbis: “Art. 64... § 1º. 

A incompetência absoluta pode alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, e deve ser declarada de ofício”. Pelo exposto, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo da 2ª Vara para processar e 

julgar a presente execução, nos termos do que dispõe o art. 516, inciso II, 

do NCPC. Determino a remessa imediata do feito à 1ª Vara desta comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 06 de Dezembro de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110122 Nr: 1234-77.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPPBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 88.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos a Defensora Pública para as alegações finais no prazo 

legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 4 de dezembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119656 Nr: 5457-73.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:9415

 Certifico e dou fé que, impulsionos os autos para intimar o advogado do 

réu Josiel Carolino da audiência designada conforme despacho: "Vistos.

Designo o dia 05/12/2018, às 17h30min, para realização de audiência de 

instrução, para oitiva da vítima KAUANY VITÓRIA BELO DE ALMEIDA.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.

Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens deste juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações devidas.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Intime-se, via DJE, o advogado constituído, se houver.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74226 Nr: 13023-78.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO CARVALHO DE PORTUGAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBSON PRATI - 

OAB:13.083, Roberges Junior de Lima - OAB:MT/12.918

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO aos Advogados do réu DRS. ROBERGES JUNIOR DE LIMA e 

PAULO ROBSON PRATI, via DJE, da r. sentença de ref. 83 quanto aos 

Embargos de Declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 105139 Nr: 8709-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHELIPE LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 Encaminho ao DJE para intimar o advogado do denunciado da audiência 

designada na CP distribuída na Secret Vara Única D Aquino-MT cód 

57664, conforme Of 2443-2018 juntado na Ref:55, que informa aud para o 

dia 21/02/2019 às 14h p inquirição da vítima Ademilson Rodrigues de 

Souza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 119853 Nr: 5566-87.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, ROGERIO 

NAVES DA SILVA - OAB:13663/MT

 ... nos autos quanto à autoria do delito por parte do requerente no 
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momento da decretação da prisão preventiva permanece inalterado. 

Portanto, na hipótese sob análise, entendo que não houve alteração fática 

que justifique a revogação. Registre-se, outrossim, que a tese da defesa 

no sentido de que o acusado possui residência fixa e portador de bons 

antecedentes não deve prevalecer, haja vista que a simples existência 

desses predicados não são suficientes para afastar a manutenção do 

acusado em segregação cautelar.Aliado a esses fundamentos, ainda há 

que se consignar que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal 

concede a possibilidade de prisão preventiva aos crimes dolosos punidos 

com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, fato este que respalda 

ainda mais a decisão pela manutenção dos requerentes em segregação 

cautelar, tendo em vista que ao acusado foi imputada a pratica do crime 

previsto no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71 

(várias vezes), todos do Código Penal (vítima Raiane) e artigo 217-A, c/c 

artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71 (várias vezes), todos do Código 

Penal (vítima Maristela), em concurso material de crimes. Dessa forma, a 

manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de revogação é 

medida que se impõe, já que permanecem incólumes os fundamentos da 

garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.Com tais 

considerações, a despeito dos eventuais predicados pessoais dos 

requerentes, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de 

ERNANDES SOUZA PEREIRA e, consequentemente, mantenho a prisão 

cautelar.Outrossim, não estando presentes as hipóteses de absolvição 

sumária prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10/12/2018 às 

16h30min.Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e 

ofícios pertinentes.Requisite-se o réu para comparecer à audiência 

designada.Intimem-se.Notifique-se o representante do Ministério Público e 

Defensoria Pública.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 122332 Nr: 6671-02.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE LELIS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 Vistos.

Designo o dia 13/12/2018, às 17h25min, para realização de audiência de 

instrução, para oitiva da testemunha MARIA APARECIDA MORAES DA 

SILVA.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.

Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens deste juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações devidas.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Intime-se, via DJE, o advogado constituído, se houver.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 59390 Nr: 3029-60.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICIO PRATES FILHO, CANUTO DO 

NASCIMENTO, MARCELO IVAN KLEIN, JESUS CABRAL GALINDO, VILSON 

MOURA SCHWENK, JOSÉ LUIZ ALVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLA MARTINS VARGAS - 

OAB:5300/B, Edmilson Vasconcelos de Moraes - OAB:8548/MT, 

JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT, Luciane Rosa de Souza - 

OAB:MT0015779

 Vistos.

De início, não há que se falar em inépcia da denúncia, como alegado pela 

defesa dos acusados ALICIO PRATES FILHO, CANUTO DO NASCIMENTO, 

JESUS CABRAL GALINDO, JOSÉ LUIZ ALVIN, MARCELO IVAN KLEIN e 

VILSON MOURA SCHWENK, uma vez que a peça acusatória descreve a 

conduta dos acusados, conforme determina o artigo 41, do Código de 

Processo Penal, não se tratando de uma acusação genérica ou em ofensa 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dando 

plenas condições do exercício defensivo.

Insta salientar ainda, que reunidos os requisitos dispostos no artigo 41 do 

Código de Processo Penal, a denúncia só pode ser havida como inepta 

quando evidenciado o prejuízo na produção da defesa como quando há 

dubiedade ou obscuridade na acusação, insuscetível de discernimento, o 

que não é o caso dos autos.

Diante de tais fundamentos afasto a preliminar levantada pela defesa de 

ALICIO PRATES FILHO, CANUTO DO NASCIMENTO, JESUS CABRAL 

GALINDO, JOSÉ LUIZ ALVIN, MARCELO IVAN KLEIN e VILSON MOURA 

SCHWENK e mantenho o recebimento da denúncia.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11/12/2018 às 15h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Requisitem-se os réus para comparecerem à audiência designada.

Intimem-se.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 118419 Nr: 4957-07.2018.811.0010

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17.595-0/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de retirada do veículo pertencente ao requerido da 

residência em que se encontra residindo ELISABETE CONCEIÇÃO DE 

OLIVEIRA, devendo estar o requerido acompanhado do Oficial de Justiça.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119853 Nr: 5566-87.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, ROGERIO 

NAVES DA SILVA - OAB:13663/MT

 ... Portanto, na hipótese sob análise, entendo que não houve alteração 

fática que justifique a revogação. Registre-se, outrossim, que a tese da 

defesa no sentido de que o acusado possui residência fixa e portador de 

bons antecedentes não deve prevalecer, haja vista que a simples 

existência desses predicados não são suficientes para afastar a 

manutenção do acusado em segregação cautelar.Aliado a esses 

fundamentos, ainda há que se consignar que o artigo 313, I, do Código de 

Processo Penal concede a possibilidade de prisão preventiva aos crimes 

dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, fato 

este que respalda ainda mais a decisão pela manutenção dos requerentes 

em segregação cautelar, tendo em vista que ao acusado foi imputada a 

pratica do crime previsto no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, na forma 

do artigo 71 (várias vezes), todos do Código Penal (vítima Raiane) e artigo 

217-A, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71 (várias vezes), todos 

do Código Penal (vítima Maristela), em concurso material de crimes. Dessa 

forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de 

revogação é medida que se impõe, já que permanecem incólumes os 

fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.Com 

tais considerações, a despeito dos eventuais predicados pessoais dos 

requerentes, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de 

ERNANDES SOUZA PEREIRA e, consequentemente, mantenho a prisão 

cautelar.Outrossim, não estando presentes as hipóteses de absolvição 

sumária prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10/12/2018 às 

16h30min.Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e 
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ofícios pertinentes.Requisite-se o réu para comparecer à audiência 

designada.Intimem-se.Notifique-se o representante do Ministério Público e 

Defensoria Pública.Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111753 Nr: 2010-77.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FABLÍCIO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogado do acusado DR. ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO, via DJE, para no prazo legal apresentar 

Alegações Finais em nome do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53566 Nr: 2099-76.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON FLORIAN CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:228516

 Envio ao DJE para intimar o advogado da parte requerida do Despacho 

recebido e juntado às fls 303 dos presentes autos, informando que a 

Carta Precatória enviada a Cuiabá, dado o seu caráter itinerante, foi 

enviada a Itapema/SC e distribuída sob n.0008111-31.2018.8.24.0023 junto 

a Vara Criminal da comarca de Itapema/SC, designada audiência para o dia 

28.01.2019 às 14h35min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 116088 Nr: 3799-14.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ALVES FERREIRA, GILBERTO 

MATOS DE CARVALHO, HILDA SARA SOARES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, GILIAN FERNANDO 

MATOS FERREIRA - OAB:23525/O

 Envio ao DJE para intimar os advogados da audiência designada na Carta 

Precatória distribuída na 5ªSecretariaCriminal de Roo/MT sob cód 684368 

PARA O DIA 19/12/2018 às 11:30, conforme Of.3235-2018 juntado na 

Ref:161.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91556 Nr: 2154-85.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON LUIZ FABIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIETE DE SOUZA BARROS - 

OAB:23997/O

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO da Advogada DRª ELIETE DE SOUZA BARROS, via DJE, da r. 

sentença de ref. 110.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60649 Nr: 3571-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ FLORENTINO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogado DR. GIOVANI BIANCHI, via DJE, da r. sentença 

de ref. 197.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000243-84.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 6 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000072-30.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 6 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000242-02.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 6 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA FERREIRA BASTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16891949 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16891949.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000078-37.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 6 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERNANDES CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000873-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYEGO CARLINI (EXECUTADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003363-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA RANDO MADRID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/02/2019 Hora: 10:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000246-10.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE GODOY DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000246-10.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ROSANE APARECIDA DA 

SILVA EXECUTADO: ROSIMEIRE GODOY DO CARMO Vistos, etc. Oficie-se 

o agente financeiro conforme requerido id. 16396582, a fim de que informe 

o saldo devedor sobre o veículo automotor e o número de parcelas 

adimplidas até então. No mais, cumpra-se conforme determinado 

anteriormente - id. 16354895, expedindo mandado de penhora, remoção e 

avaliação sobre os direitos pessoais da executada quanto ao bem, 

proporcionais ao número de parcelas quitadas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003167-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1003167-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA LUZIA BORGES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral 

de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência 

por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 
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Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000299-20.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 6 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000555-60.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 6 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003170-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANTIELE DA SILVA FRISO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT0016250A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 08:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000359-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antônia Patrícia Santos (REQUERIDO)

ALIANA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO(A))

 

Certidão Tendo em vista o erro na data de designação de audiência 

informada na decisão retro e por determinação verbal do MM. Juiz de 

Direito, Dr ednei ferreira dos Santos, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr 

(.ª) Advogado: Advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: 

MT0006133A Endereço: desconhecido e Intimação/Citação do Promovido 
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através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: SILVANA PACHECO LEAL 

OAB: MT0003714A Endereço: PIRACICABA, 1007, CENTRO, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 Advogado: FRANCISCO DE CARVALHO OAB: 

MT0001792S Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 1007, 

AVENIDA PIRACICABA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

Advogado: ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB: 

MT18850/O Endereço: PIRACICABA, 1007, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO desiganda 

para o dia 07/02/2019 às 12h30, devendo avisar aos (a) seus (a) clientes. 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do Promovido importará em 

revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia. Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RICARDO VAZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLA LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000831-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RAFAEL RICARDO VAZ 

FERREIRA REQUERIDO: MIRELLA LEANDRO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Converto o julgamento em diligência. Tendo em vista a necessidade de se 

produzir prova oral, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07 de agosto de 2019, às 13h30min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que na ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, protocolar o rol para intimação pela 

Secretaria do Juízo dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RICARDO VAZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLA LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Tendo em vista o erro na data de designação de audiência 

informada na decisão retro e por determinação verbal do MM. Juiz de 

Direito, Dr Ednei Ferreira dos Santos, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr 

(.ª) Advogado: SILVANA PACHECO LEAL OAB: MT0003714A Endereço: 

desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono 

(a) Dr (.ª) Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT 

- CEP: 78820-000 Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: 

MT22883/O Endereço: ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 3617, CASA, 

Planalto, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência 

de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO no dia Tipo: Instrução Sala: INSTRUÇÃO - 

JUIZADO JACIARA Data: 07/02/2019 Hora: 13:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000905-48.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Vistos, 

etc. Determino a intimação da parte reclamante a justificar seu pedido 

exposto no doc. id.13060840, mormente para esclarecer se este objetiva a 

citação da empresa reclamada nas pessoas de seus representantes 

legais, tão somente; a inclusão destes no pólo passivo da demanda; ou, 

ambas diligências, tudo no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento 

do pedido e extinção da ação. Intime-se. Decorrido o prazo com ou sem 

resposta, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

WEISS & NAKAYAMA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16914377 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000860-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI APARECIDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16916490 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16916490.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

WEISS & NAKAYAMA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16917151 e seguintes.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003298-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO TAKENAKA ZANATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1003298-43.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VANILDO TAKENAKA 

ZANATA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a informação de que foi restabelecida 

energia elétrica na unidade consumidora objeto dos autos, deixo de 

analisar o pedido - id. 16892212. Aguarde-se a realização da audiência 

designada nos autos. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000417-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000417-93.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ANITA FERREIRA DE ARAUJO 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atualize-se o débito 

conforme requerido, incidindo a multa de 10% pelo não pagamento 

voluntário, sem honorários de sucumbência nesta fase. Após conclusos 

para penhora on line. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE ALVES GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000290-58.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VERAO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP REQUERIDO: IVONE ALVES GARCIA Vistos, 

etc. Decorrido o prazo pleiteado, concedo o prazo impreterível de cinco 

dias para manifestação e fornecimento de meios para citação da parte 

adversa, sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010278-57.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATILA FERNANDA XAVIER DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010278-57.2013.8.11.0010. EXEQUENTE: KATILA FERNANDA XAVIER 

DOS SANTOS EXECUTADO: OI/BRASIL TELECOM S.A Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme requerido em id. 16763890, expedindo-se a certidão 

de crédito em favor da parte exequente. Após, não havendo outros 

requerimentos, arquive-se. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16923390 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16923390.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000069-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR NERIS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000069-75.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VALMIR NERIS FERREIRA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Assiste razão a parte 

exequente. Determino seja intimada a executada a realizar o pagamento da 

multa de 10% prevista no acordo homologado, atualizada e no prazo de 
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cinco dias, sob pena de penhora on line, uma vez que realizou o 

pagamento após o prazo avençado. Autorizo que a postulante proceda ao 

levantamento dos valores depositados nos autos mediante a expedição do 

competente alvará. Decorrido o prazo de cinco dias sem pagamento, 

conclusos para bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAX JOEL RUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLOG SITE A BRONCA POPULAR (REQUERIDO)

EDESIO DO CARMO ADORNO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do ofício 

de id n. 16929554 .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003168-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003168-53.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA LUZIA BORGES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral 

de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência 

por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003169-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003169-38.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CLEMILDA QUEIROZ DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral de 

cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência por 

documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 
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indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003171-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003171-08.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE RIBAMAR SILVA 

TORRES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Atento ao 

poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 

residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte 

na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003173-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROBERTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003173-75.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA ROBERTA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral 

de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência 

por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 
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endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000043-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO ABADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000043-14.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA CONCEICAO ABADE 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Observando detidamente o feito, 

verifica-se que este tramita precariamente, tendo em vista a extinção da 

execução por sentença transitada em julgado. É que uma vez extinta a 

execução e transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua 

abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a 

isso corresponderia transformar simples pedido em ação rescisória. O 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial 

representativo de controvérsia, posicionou-se no sentido de que, 

transitada em julgado a sentença de extinção da execução, não é possível 

sua reabertura, nem mesmo sob a alegação de erro material (REsp 

1143471/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

03/02/2010, DJe 22/02/2010). Destarte, transitada em julgado a decisão de 

extinção do processo de execução sob o fundamento no art. 924, II do 

CPC, é defeso reabri-lo sob o fundamento de ter havido erro de cálculo. 

Deverão os autos tornar ao arquivo, com as baixas e anotações devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003196-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003196-21.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUCIANO RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral de 

cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência por 

documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 
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pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003238-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL WERNER MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MS5858-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO PELEGRINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003238-70.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MIGUEL WERNER MARTINS 

EXECUTADO: FLORISVALDO PELEGRINO Vistos, etc. 1. Cite-se a parte 

executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, 

nos termos do art. 829 do CPC. 2. Não realizado o pagamento, o OFICIAL 

DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à PENHORA DE BENS, que deverá 

incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, e a sua 

AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada (art. 829, § 1º, do CPC) e, em 

caso de penhora bens imóveis ou direito real sobre imóvel, eventual 

cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, 

removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os depositem com a 

parte exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. 

Após a lavratura de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência 

de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de 

certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 7. Deixo de fixar 

honorários advocatícios em favor do(a) d. advogado(a) da parte credora, 

uma vez que incabíveis nesta fase, segundo inteligência dos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. 8. Intime-se. Cumpra-se. Tomem-se as demais 

providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003245-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

UILIAN TAVARES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003245-62.2018.8.11.0010. REQUERENTE: UILIAN TAVARES FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral 

de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência 

por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003179-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO CANDIDO ALECRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003179-82.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALEXSANDRO CANDIDO 

ALECRIM REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao 

poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 

residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte 

na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003259-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIZA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003259-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LAURIZA SOARES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral 

de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência 

por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000204-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA ROVERSI VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO(A))

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000204-87.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: CREUZA ROVERSI VILELA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos 

moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do 

CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e tornem os autos imediatamente conclusos para penhora 

on line. 4 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para 

conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem 

como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 6 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002830-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA THAIS DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002830-79.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BIANCA THAIS DA SILVA 

SOARES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ 

sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000028-79.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ANUNCIACAO FLAUZINO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000028-79.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: FLAVIA ANUNCIACAO FLAUZINO DE SOUZA 

Vistos, etc. Intime-se a credora a atualizar o débito no prazo de cinco dias. 

A parte exequente requer a penhora de um veículo em nome da parte 

executada e, como se verifica, o bem indicado se encontra gravado de 

alienação fiduciária. É cediço que a garantia real por alienação fiduciária 

transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o 

patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, enquanto não 

quitado o contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio 

do devedor, mas sim ao patrimônio do credor fiduciário. Enquanto não 

quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor 

fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre os veículos 

financiados, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Assim, 

cabível a penhora sobre direitos do veículo especificado. Para assegurar 

a constrição, determino a restrição no sistema RENAJUD quanto à 

transferência do veículo. Intime-se a parte exequente a juntar aos autos 

informações a respeito do agente financeiro, bem como indicar o local 

onde o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar a expedição de 

mandado de penhora e avaliação, no prazo de dez dias, sob pena de 

cancelamento da restrição. Prestadas as informações, expeça-se 

mandado de penhora, devendo o bem ser depositado em mãos da parte 

executada. Realizada a constrição, avalie-se e de tudo intime-se a parte 

executada. Após a lavratura do termo ou do auto de penhora, deverá ser 

certificado o interesse da parte executada em comparecer à audiência 

para tentativa de conciliação entre as partes. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme determina o art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE, oportunidade em que a parte executada 

poderá se opor à penhora. Atendida a determinação supra, oficie-se ao 

credor fiduciante para que informe quantas parcelas foram pagas pelo 

devedor e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado 

sobre o bem indicado. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SHEYLA FERREIRA FELISDORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 706 de 1103



Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000119-38.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: SHEYLA FERREIRA FELISDORO 

EXECUTADO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos, etc. Resguarde-se 30% 

do valor da presente execução da penhora, porque em tese pertencentes 

aos d. advogados. Intime-se a parte exequente a apresentar nos autos 

contrato de prestação de serviços advocatícios para fins de comprovação 

dos honorários a serem resguardados da penhora. Deverá a parte, 

também, manifestar interesse nos pedidos id. 14706631, tendo em vista 

que a parte executada tem realizado depósitos periodicamente, tudo no 

prazo de 10 (dez) dias. Realizo baixa na restrição sobre o último veículo 

automotor de propriedade da executada atingido para evitar maiores 

danos a parte devedora, sem prejuízo de novos gravames na ocasião de 

cessação do pagamento. Sejam os valores penhorados transferidos para 

conta judicial vinculada aos autos n.º 1000327-85.2018.8.11.0010. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002082-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA PEREIRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002082-47.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ZENILDA PEREIRA SAMPAIO 

REQUERIDO: RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME, INVEST - 

FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP Vistos, etc. Manifesta a parte 

postulante o desinteresse pelo prosseguimento da presente demanda 

judicial contra VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA – ME. Nada impediria a 

reclamante ajuizar a demanda em face, apenas, do ora impugnante, 

inexistindo litisconsórcio passivo necessário no caso e, por 

consequência, qualquer óbice à desistência da ação em relação ao corréu 

cedente. Nos termos do art. 114 do CPC, somente há litisconsórcio 

necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação 

jurídica, a eficácia da sentença depender da citação de todos, o que não 

se verifica na hipótese. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do mesmo diploma, com relação ao corréu VILARINHO DA 

SILVA & CIA LTDA – ME. Com o trânsito em julgado, retifique-se a 

autuação do feito para excluir do pólo passivo a parte indicada. Em 

consequência, para evitar nulidade e maiores prejuízos à defesa, concedo 

o prazo de quinze dias para que a reclamada, caso queira, apresente 

nova contestação. Sem prejuízo, digam as partes no mesmo prazo se 

pretendem produzir outras provas, justificando sua necessidade sob pena 

de indeferimento e julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000231-70.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DANIEL JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, autorizando que a parte 

postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido em 

nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000539-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DE SENA SILVA (EXECUTADO)

ESTER DE SENA SILVA 00179931130 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000539-43.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: ESTER DE SENA SILVA 00179931130, ESTER DE SENA 

SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes 

noticiam a realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, 

do CPC, cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. Tendo em vista que as partes se compuseram, 

HOMOLOGO por sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado, e, em consequência, JULGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Seja 

cancelada audiência porventura designada nos autos. Dê-se baixa nas 

restrições efetivadas sobre bens penhoráveis da parte executada. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001140-49.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARTINS DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001140-49.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ELAINE MARTINS DA COSTA - 

ME REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. 

Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito
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Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001421-44.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Certifico, que em contato com esta secretaria o Sr. 

Oficial de Justiça Ruannyto Pereira de Melo, informou que o períto médico, 

Ricardo Leandro Felipe, agendou perícia para o dia 19/12/2018 às 15:00, 

no hospital e maternidade São Lucas de Juara/MT. JUARA, 5 de dezembro 

de 2018. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35575 Nr: 3119-20.2009.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadilson Gonçalves Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Thainara Jessica da Silva Aued - 

OAB:24598/O

 Vistos etc. Ante a ausência justificada da testemunha Vanderlei de Lima, 

acolho o pedido da parte requerida, e designo a audiência para o dia 16 

/05/2019 às 16h30min , para a oitiva da testemunha que deverá ser 

intimada via oficial de justiça para comparecer imprescindivelmente. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70450 Nr: 1498-75.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wexley Julio Fernandes-PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facilita Correspondente Fiscal e Administrativo 

Ltda - ME - NIPOFLEX, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63440-MG

 Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE o presente feito, para declarar a 

quitação do empréstimo realizado no valor de R$ 3.927,00 (três mil, 

novecentos e vinte e sete reais), condenar o requerido Banco BMG S/A 

ao pagamento em dobro dos valores pagos à partir do desconto efetuado 

após janeiro de 2014 (art. 42 do CDC), bem como em danos morais no 

importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir do desembolso e acrescido de juros legais de 1% a partir da 

citação e confirmar a liminar que suspendeu os descontos indevidos do 

salário do requerente (fls. 67/68), referente ao contrato em comento, 

extinguindo o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, bem como em honorários 

advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com fulcro no art. 20, § 3º, do CPC. Após o transito em 

julgado, remetam-se os autos para o arquivo com as anotações de 

estilo.P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101039 Nr: 7286-02.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76253 Nr: 376-90.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete de Jesus Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O, 

Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...É de trivial sabença que os atos administrativos são 

revestidos de presunção de legalidade, a qual faz com que o ônus da 

prova em questão de invalidade destes se transfira para quem a invoca. 

Assim, não se desincumbiu o autor de comprovar que não houve 

reestruturação e percebimento da diferença, conforme alegado na inicial. 

De fato, olvida-se ao requerente o regramento do artigo 373 do Novo 

Código de Processo Civil, ao deixar de comprovar o fato constitutivo do 

direito invocado. Isto posto, presente a comprovação de reestruturação da 

carreira do servidor não há mais que se falar em percepção das 

diferenças remuneratórias resultantes da conversão do cruzeiro real para 

URV ocorrida no mês de março de 1994. Diante de todo o exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial. 

Sem custas e honorários face a gratuidade da justiça. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84010 Nr: 4126-03.2016.811.0018

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CP, LdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 
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- OAB:, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Miryan Pereira de Assis e Miryane Pereira de Assis, representadas por 

Maria de Fátima Costa de Assis ingressaram com ação de investigação de 

paternidade em face de Casimiro Paulino e Lazarina de Jesus, genitores 

do falecido Vitor Lázaro Paulino, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Em razão dos requeridos não terem sido encontrados no endereço 

informado nos autos, a requerente pugnou pela sua citação por edital.

É o relatório. Decido.

Da análise da certidão de nascimento de Miryan Pereira de Assis e 

Miryane Pereira de Assis, consta como genitor das mesmas o Sr. Weslen 

Pereira dos Santos, ao qual entendo como litisconsórcio necessário no 

feito, motivo pelo qual determino a intimação da requerente para que 

emende a inicial incluindo o mesmo na lide com a devida qualificação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68501 Nr: 566-87.2015.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Xavier dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 É o relatório. Decido.Estando as partes devidamente representadas passo 

a analise da preliminar de carência de ação. Conforme se afere da inicial, 

o requerente comprovou que emitiu notificação ao requerido com o intuito 

de obter informações junto a sua conta corrente, contudo não há 

comprovação do pagamento dos custos dos serviços, faltando lhe 

requisito essencial para a propositura da demanda. O Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia 

de nº. 1.349.453, alterou a jurisprudência anteriormente firmada, no 

sentido de que, para o cabimento da ação cautelar de exibição de 

documentos bancários, deve-se demonstrar a existência de relação 

jurídica entre as partes, a comprovação de PRÉVIO requerimento 

administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do 

serviço: ....Ademais, a característica do interesse processual é o binômio 

necessidade-adequação, onde diante da ausência do pagamento das 

tarifas respectivas, entendo não demonstrado a necessidade. Assim, já 

decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE 

PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PEDIDO ADMINISTRATIVO 

FORMULADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA 

DO PAGAMENTO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS – FALTA DE REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTERESSE DE AGIR 

INEXISTENTE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO.... (APELAÇÃO CÍVEL nº 

0002148-61.2015.8.11.0006 - DRA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, 

Publicado no DJE 23/11/2018) Com estas considerações, reconheço a 

falta de interesse de agir do requerente e julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% do valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 85, §2º do CPC. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105847 Nr: 1065-66.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Buratto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. 

Naturais Renovaveis-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simone Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Acolho a justificativa de fls. 24 verso, e redesigno a audiência 

para o dia 08/05/2019 às 16h00min, para a colheita de depoimento pessoal 

do embargante e oitiva de testemunhas cujo rol deve ser juntado em 

05(cinco) dias . Intime-se pelo DJE. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76241 Nr: 364-76.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Celi Vieira de Brito Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:5699

 Certifico que nesta data os autos retornaram a esta comarca. Ante o 

exposto, intimo as partes para requerem o que direito, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103175 Nr: 8363-46.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimara Braz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilton Braz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUARA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8363-46.2017.811.0018

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Lucimara Braz dos Santos

PARTE REQUERIDA: José Nilton Braz dos Santos

INTIMANDO(A, S): TERECEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/12/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição e existência válida da relação jurídico processual, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Ademais, dispenso o prazo de impugnação de 

15 (quinze) dias previsto no art. 752, e prova pericial conforme artigo 753, 

ambos do CPC, face a visibilidade do estado de José Nilton .Trata-se de 

ação manejada por parte legítima, nos termos do art. 1768 do Código Civil e 

art. 747, do Novo Código de Processo Civil. Sustenta a Parte Autora que o 

interditando , encontra-se incapacitado e inapto para a vida civil, não tendo 

condições clínicas de reger seus bens e sua vida pessoal. A prova 

técnica e visual indica que o interditando é portador de surdez e epilepsia. 

Nesse sentido, ressalto que a prova visual apresentada neste dia, veio 

apenas confirmar a impressão que se colheu na oportunidade do 

interrogatório da irma que informou que todos os atos necessários são 

praticados por ela. Contudo, não se pode declarar a incapacidade total do 

interditando, pois em face do império da Lei 13.126/2015, em seu art. 114, 

fora ditada nova redação para o art. 3º, do CC, passando a admitir como 

absolutamente incapazes, apenas os menores de 16 anos de idade.Sobre 

o tema, pontificam Cristiano Chaves de Faria e outros, no “Estatuto da 

Pessoa com Deficiência Comentado”, edição de 2016, pag. 309:“A nova 
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redação do art. 3º do Código Civil estabelece que a única hipótese de 

incapacidade absoluta é o menor de dezesseis ano de idade. Assim, não 

mais há qualquer motivo psíquico para a incapacidade absoluta”. A 

interdição configura-se como mecanismo de proteção do incapaz, 

objetivando atender suas necessidades, posto que a pessoa acometida 

pelas doenças como as do interditando, não possui condições de prover 

as suas necessidades por si só, ainda que momentaneamente ou 

parcialmente como no caso dos autos. Diante disso, impõe-se a nomeação 

da irmã do requerido como sua curadora. Com efeito, estando provada a 

existência da anomalia que impede o interditando de externar a sua 

vontade e de se autodeterminar, ou seja, de reger a sua pessoa e

administrar seus bens, impõe-se seja julgado procedente o pedido em 

apreço. Diante disso JULGO PROCEDENTE o presente pedido, e 

consequentemente, substituo a curatela de JOSÉ NILTON BRAZ DOS 

SANTOS, qualificada nos autos, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, II do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1.775, “caput”, do mesmo dispositivo 

legal, na pessoa de sua irmã, a Sra. LUCIMARA BRAZ DOS SANTOS, 

igualmente qualificada nos autos, para representar o interditando em todos 

os atos da sua vida civil.Expeça-se mandado de inscrição no Registro 

Civil, na forma do artigo 775, §3°, do Novo Código de Processo Civil e 9º, III 

do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e pelo órgão oficial por 

03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interditando, da curadora e a causa da interdição. Sem custas. 

P.R.I.Após o cumprimento, procedam-se às anotações de estilo e 

arquivem-se.Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que sejam 

tomadas as medidas pertinentes, na forma do art. 15, inciso II, da 

Constituição Federal..Cumpra se. Saem os presentes intimados, e nada 

sendo requerido expeça-se o necessário e arquive-se com as cautelas 

legais.

Juara - MT, 5 de dezembro de 2018.

Elaine Cristina Gazetta Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84975 Nr: 4671-73.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Domingos Zauza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Faria de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso de prazo desde a suspensão requerida - ref. 55, 

impulsiono à parte autora para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83344 Nr: 3750-17.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Gomes Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dauto Barbosa Castro 

Passare - OAB:6199

 Intimar a parte autora acerca da carta precatória acostada às ref. 48, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105972 Nr: 1134-98.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juara Comércio de Combustivel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thaylla 

Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo sem apresentação de defesa/contstação 

pelo rquerido Juara Comércio de Combustível Ltda. Ante o exposto, 

impulsiono ao autor para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89117 Nr: 1211-44.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kathiane Melo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 Considerando a tempestividade do recurso de apelação interposto pela 

autora (ref. 44), impulsiono ao requerido para querendo, apresentar as 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26463 Nr: 4444-98.2007.811.0018

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75958 Nr: 201-96.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clínica Médida de Juara LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93099 Nr: 3240-67.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Barbosa dos Santos, Hélio Barbosa dos 

Santos, Vania Maria Vernier dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001019-60.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Autos:Processo: 1001019-60.2018.8.11.0018. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A REQUERIDO: CARLOS MANOEL 

CARDOZO AZOIA Intimar Patrono da Parte autora, para que junte aos 

autos comprovante de complemento de pagamento de diligencia, conforme 

solicitado pela Nobre Oficial de Justiça. Juara MT., 06 de dezembro de 

2018 Sueli Aparecida Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001057-72.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Autos:Processo: 1001057-72.2018.8.11.0018. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S/A REQUERIDO: CARLOS MANOEL CARDOZO 

AZOIA Intimar Patrono da Parte autora, para que junte aos autos 

comprovante de complemento de pagamento de diligencia, conforme 

solicitado pela Nobre Oficial de Justiça. Juara MT., 06 de dezembro de 

2018 Sueli Aparecida Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001490-76.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CARASSA OAB - MT0004223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001490-76.2018.8.11.0018. REQUERENTE: LUIZ 

CARLOS CARASSA REQUERIDO: MARIA DE SOUZA D E S P A C H O 

Recebo a inicial em todos os seus termos. Para análise do pedido liminar, 

entendo imprescindível a oitiva da menor KATHERYME CARASSA. Assim, 

designo audiência de justificação para 13/12/2018 às 17h30. Intime-se a 

parte autora para acompanhar a adolescente. Cumpra-se. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63396 Nr: 814-87.2014.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Rodrigues Kolinsque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67206 Nr: 3837-41.2014.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ulliane Mileski Guiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

oficio de ref: 51

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38654 Nr: 2678-05.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Lazareti Fragnan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Gouveia Viana, Nanci da Silva Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Luciano Silva Alves - OAB:8882/MT

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento quanto a juntada de f. 

232/236

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40961 Nr: 1401-17.2011.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir de Lana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 

SILVA, Cpf: 66757576104, Rg: 1018382-5, Filiação: Geraldo Amelio de 

Carvalho e de Maria de Souza Oliveira, data de nascimento: 26/11/1950, 

brasileiro(a), natural de Mantena-MG, viuvo(a), do lar, Telefone 9202-2601 

e atualmente em local incerto e não sabido VALDEIR DE LANA DA SILVA, 

Cpf: 02750748119, Filiação: Jose de Lana da Silva e de Maria das Graças 

de Oliveira Silva, data de nascimento: 18/09/1984, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Tornou-se Interditado Valdeir de Lana da Silva

Resumo da Inicial: A deficiência priva o interditando do discernimento, bem 

como lhe torna incapaz de reger a sua pessoa e seus bens, inclusive 

impossibilita-o de receber seu beneficio de amparo social a pessoa 

portadora de deficiência junto à rede bancária, concedido pelo INSS.

Despacho/Decisão: Código n. 40961DESPACHODEFIRO o pleito ministerial 

de fls. 82 e para tanto, DETERMINO a realização de ESTUDO 

PSICOSSOCIAL com a autora e o interditando para averiguar se esta 

apresenta-se como indicada para ser curadora.Fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias para a realização dos estudos.Vindo o laudo, vista a DPE e MPE para 

manifestação.Após, concluso para deliberação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 16 de outubro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63683 Nr: 1081-59.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Biurfeld

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506- A MT
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 Intimar a patrona da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.123/127, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42389 Nr: 2818-05.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stylle Factoring e Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mamborê - Industria e Comércio de Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - OAB:16064, 

James Leonardo Parente de Avila - OAB:5367, Rodrigo Direne de 

Moraes - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei Bueno Sander - 

OAB:OAB/SC 15.381, Gilberto da Rosa - OAB:OAB/SC 15.380, Juraci 

José Folle - OAB:4016-SC, Miguel Kerbes - OAB:23.246-SC, Patrícia 

Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Certifico e dou fé, que os patronos da parte requerida foram devidamente 

intimados, consoante publicação no DJE nº10332 e DJE nº 10360, no 

entanto, até a presente data, não houve manifestação. Desse modo, 

promovo vistas a parte exequente para requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39170 Nr: 3191-70.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Borgio-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimar o patrono da parte requerida quanto a audiência designada para o 

dia 30.01.2019 às 10h20m, nos autos da Carta Precatória nº 

5527766.71.2018.8.09.0051 2ª Vara de Precatórias na Comarca de 

Goiânia, conforme informação juntada às fl.394/395.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40256 Nr: 710-03.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaciara Motors Ltda, MMC Automotores do 

Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605-B/MT, Carlos Augusto Falletti - 

OAB:83341, CIRO JOSÉ CALLEGARO - OAB:249941, Felicio Hirocazu 

Ikeno - OAB:3470, Samuel de Campos Widal Filho - OAB:7197-B, 

Tamara Soares de Souza - OAB:24002-O, Willy Alberto Heitmann 

Neto - OAB:20763

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de Carta Precatória devolvida às fl.695/699, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9807 Nr: 1395-88.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Codignoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Patrono da parte autora para que retire em cartório o edital de 

citação expedido para o devido cumprimento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 24708 Nr: 2648-72.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Vale do Arinos Ltda - Filial, Cleber 

Aparecido Bergo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMERCIAL VALE DO ARINOS LTDA - 

FILIAL, CNPJ: 02384149000228 e atualmente em local incerto e não sabido 

CLEBER APARECIDO BERGO, Cpf: 85866814900, Filiação: Cleusa Maria 

Soares de Bergo e Elídio Bergo, data de nascimento: 07/08/1973, 

brasileiro(a), natural de Paranavaí-MT, casado(a), pecauarista, Telefone 

(66) 99976-7048. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos 

termos do artigo 487, inciso II c/c artigo 924, inciso V, ambos, do NCPC c/c 

art. 591 da CNGC/MT.SEM custas processuais e honorários 

advocatícios.Proceda-se a eventual levantamento de restrição de bens do 

executado.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais.P.R.I. Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 04 de dezembro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 20094 Nr: 2459-31.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Domingos Martins Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUVENAL DOMINGOS MARTINS LOPES, 

Cpf: 01238329853, Rg: 11231237, brasileiro(a), agropecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç ATrata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada 

pelo Fazenda Pública Municipal em face de Juvenal Domingos M.Lopes, 

visando o recebimento da dívida espelhada nas CDA’s de f. 05/12.Entre 

um ato e outro, à f. 47, a parte exequente requereu a extinção da 

execução alegando que a parte executada liquidou a dívida objeto desta 

ação.É o breve relatório. Decido.Considerando que a parte exequente 

informou o pagamento da dívida executada, a extinção do processo é 

medida que se impõe.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por 

sentença EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil, desconstituindo eventuais penhoras 

realizadas neste feito.Custas pela parte executada.Sem prejuízo, 

certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 04 de dezembro de 2018
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Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 25213 Nr: 3167-47.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Bevilacqua Dambroz-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TEREZINHA BEVILACQUA 

DAMBROZ-ME, CNPJ: 02670111000130. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos 

termos do artigo 487, inciso II c/c artigo 924, inciso V, ambos, do NCPC c/c 

art. 591 da CNGC/MT.SEM custas processuais e honorários 

advocatícios.Proceda-se a eventual levantamento de restrição de bens do 

executado.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais.P.R.I. Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 04 de dezembro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72878 Nr: 2608-12.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBdH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:23.070

 DECISÃO

Recebo o cumprimento de sentença nos termos do artigo 528 do CPC.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se a parte executada, para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento 

das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no 

seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

 Consigno, fica a parte executada desde já advertida de que somente a 

comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento.

 Advirta-se a parte executada que o não pagamento ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão civil, em 

regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até as 3 (três) pres¬tações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo.

 O cumprimento da pena, por sua vez, não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorrido o prazo para pagamento, diga a parte exequente, em 3 (três) 

dias, sobre eventual justificação ou ausência dela e, após, abra-se vista 

ao Ministério Público.

Oficie-se o INSS, na agencia local, para que informe se o executado está 

atualmente cadastrado no sistema como empregado de empresa.

Ciência ao MPE.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65303 Nr: 2504-54.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Davi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mees, Dilma Salete Mess

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar os patronos da parte requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto as juntadas de fl.385/389 e fl.390/398, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39533 Nr: 3553-72.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Ribeiro Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por DARCY RIBEIRO 

SOARES em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Ás f. 190/191 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65053 Nr: 2302-77.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Gilioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Chamo o feito a ordem, e advirto as partes que é VEDADO a rasura de 

documentos anexados ao processo, como os de fls. 148/149, o que o 

torna inidôneo.

 Assim, intime-se a parte autora para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

os cálculos novamente, sem qualquer litura.

Após, vista ao INSS para manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 8502 Nr: 113-15.2003.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Juara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Pinotti, Maria de Fátima Azoia Pinoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Roberto Laurindo 

da Silva - OAB:4338-A, Marcos Ferreira Girão Junior - OAB:9105/MT, 

Mauro Augusto Laurindo da Silva - OAB:5939

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Acolho o pleito ministerial de fls. 1178.

 As preliminares arguidas se confundem com o mérito e serão analisadas 

por ocasião do julgamento. Assim para dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data de 05.02.2019 às 15h00.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40390 Nr: 842-60.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Deixo de receber os embargos de declaração de fls. 405/406 eis que 

manifestamente intempestivos. A sentença transitou em julgado conforme 

certificado às fls. 397 em 11/07/2018, havendo protocolo dos embargos 

de declaração apenas em 24/09/2018, mais de dois meses após a 

preclusão da sentença.

No mais, recebo o cumprimento de sentença de fls. 400/401 em todos 

seus termos.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35717 Nr: 3293-29.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso José Kistner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Joanucci Motti - 

OAB:7832/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por AFONSO JOSÉ 

KISTNER em face de BANCO BRADESCO S/A, qualificados nos autos.

Às fls. 182/213 constam os extratos bancários da conta corrente da parte 

exequente, cumprindo a obrigação imposta na sentença (f. 77/78).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já cumpriu a obrigação 

pleiteada no cumprimento de sentença, portanto, inexistem motivos para a 

continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55717 Nr: 1935-24.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Sanches Avila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc,

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS visando anular na sentença de fls. 120/122, 

alegando necessidade de reinicio da fase de instrução processual.

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.

Demais disso registro que analisando a decisão atacada, não vislumbro 

nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que demonstra que 

os embargos em tela almejam a reforma do mérito do julgamento.

Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão ou sentença quando presente omissão de ponto 

fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, portanto, que 

somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos.

Sobre o assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO 

DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem recurso de 

revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos 

vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e 

omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e obscuridade no 

v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da matéria apreciada. 
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(ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 

18/08/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não constituem recurso de 

revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos 

vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e 

omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e obscuridade no 

v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da matéria apreciada. 

(ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 

18/08/2017).

Verifique que a sentença encontra-se devidamente fundamentada de 

acordo com o convencimento, deste juízo, existindo inconformismo com a 

decisão deverá ser atacada por meio de recurso próprio.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de contradição e erro material, REJEITO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Preclusa a decisão, AO ARQUIVO com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96726 Nr: 4987-52.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Fernandes Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado de ref: 44 nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55544 Nr: 1755-08.2012.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.H.de Oliveira Construtora -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Beatriz do Nascimento 

- OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26140 Nr: 4148-76.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Grande Aparecido-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Confiança Confecções Ltda, Banco Bradesco 

S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti 

- OAB:OAB/MT 17.209-A, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 Intimar os patronos da parte requerida, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 92562 Nr: 2932-31.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO DE PAULA, Cpf: 07697765152, 

Rg: 3012584-7, Filiação: Evaldo de Paula e Cleuza Soares de Souza, data 

de nascimento: 03/01/1976, brasileiro(a), natural de Iguatemi-MS, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9683-7468/99991-3671. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (...) julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado 

Sergio de Paula, vulgo “nego onça” pela prática dos crimes de ameaça e 

violação de domicílio (art. 147 e 150, ambos do Código Penal, com as 

implicações da Lei 11.340/2006) de modo que passo a dosar a pena a ser 

aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma 

Penal. (...) deve o réu cumprir 2 (dois) meses de detenção, por necessária 

e suficiente a repreender suas condutas. (...) .Considerando a pena 

aplicada, entendo que o réu faz jus ao sursis, razão pela qual suspendo a 

pena do condenado por dois anos, devendo ser cumpridas as seguintes 

condições:a) proibição de frequentar bares, boates e congêneres.b) 

proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do 

juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividadesConsiderando que nos autos não 

existem elementos suficientes para aferir prejuízos sofridos pela vítima, 

deixo de fixar valores mínimos para reparação dos danos causados pela 

infração, nos termos do art. 387, IV do CPP.Custas pelo acusado. Por fim, 

concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez que 

inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos 

presentes autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 04 de dezembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 81036 Nr: 2473-63.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeir Rodrigo Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDEIR RODRIGO BARBOZA, Cpf: 

06074434131, Filiação: Valdeira Rodrigues do Nascimento e Devanir Sales 

Barboza, data de nascimento: 09/06/1997, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, convivente, servente, Telefone (66) 9675-6864. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

o pedido formulado na denúncia, para condenar o acusado CLAUDEIR 
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RODRIGO BARBOZA nas penas do artigo 129, § 9º, por duas vezes, com 

as implicações da Lei Maria da Penha, a pena de 6 (seis) meses de 

detenção, por necessária e suficiente a repreender suas condutas. Em 

análise novamente do artigo 59 (circunstâncias judiciais acima), bem como 

dos artigos 33 e 34 do Código Penal e a pena final aplicada ao caso 

concreto, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da 

pena. Em face da natureza do delito, não cabe a conversão em penas 

restritivas de direito (CP, 44). Revendo o posicionamento deste Juízo, 

entendo ser mais benéfico ao acusado o cumprimento da reprimenda 

imposta sem a substituição da pena prevista no artigo 77 do Código Penal, 

porquanto o sursis faz com que a sentenciado compareça ao menos dois 

anos perante o Juízo, enquanto a pena imposta é de apenas 6 (seis) 

meses de detenção.A indenização prevista no art. 387, inciso IV, do 

Código de Processo Penal depende de pedido explícito do Ministério 

Público ou da vítima, no caso em apreço inexiste tal requerimento, razão 

pela qual deixo de fixar valor mínimo de indenização para a ofendida. 

Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal...

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 05 de dezembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 82391 Nr: 3150-93.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Campos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc, considerando a apresentação de memoriais finais pelo 

Ministério Público, intime-se a defesa para apresentar seus memoriais e 

após conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67997 Nr: 296-63.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Mathes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O, Simone 

Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 Vistos etc,

Nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/98, designo audiência para 

oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo para o 

dia 14 de março de 2019, às 18h00min.

 Intime-se o acusado advertindo-o que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado, na impossibilidade de fazê-lo ser-lhe-á 

nomeado defensor dativo.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61760 Nr: 4380-78.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 considerando que o denunciado mudou de endereço sem comunicar ao 

Juízo, nos termos do artigo 367 do CPP, decreto-lhe a revelia. Tendo em 

vista a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, dê-se 

vistas dos autos à defesa para apresentar seus memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 86144 Nr: 5340-29.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Lisboa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 CÓD. 86144

Vistos etc.

Em razão das férias da ilustríssima Promotora de Justiça em exercício 

nesta Comarca, entre os dias 27 de junho a 06 de julho do presente ano, 

conforme ofício acostado a fl. retro, redesigno a audiência marcada 

anteriormente para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 14h00.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAWA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000681-02.2017.8.11.0025. REQUERENTE: DAWA 

RIKBAKTATSA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. VISTOS. Ciente do recurso 

de apelação interposto pela autora na petição de ID. 14072841. Nos 

termos do artigo 1.010, §1º, do CPC, intime-se o recorrido para apresentar 

suas contrarrazões recursais, no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo, 

com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001044-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. D. O. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 1.º VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUINA/MT. PROC. N.º: 

1001044-52.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: PATRICIA RAYANE DE 

OLIVEIRA CAMPOS, VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BATISTA EXECUTADO: 
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VANDERVAN BATISTA SIMÃO VANDERVAN BATISTA SIMÃO, 

devidamente qualificado, nos autos em epígrafe, vem respeitosamente à 

honrosa presença de V.ª Ex.ª, por intermédio de sua advogada dativa 

conforme documento de nomeação anexa, apresentar CONTESTAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS que lhe move o menor 

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BATISTA representado pela genitora 

PATRICIA RAYANE DE OLIVEIRA CAMPOS, já qualificados nos autos em 

epígrafe, pelas razões de fato e de direito a seguir expostos: I - DA 

LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR. A presente demanda trata-se de 

cumprimento de sentença por falta de pagamento de pensão alimentícia, 

ajuizada pela genitora Patrícia Rayane de Oliveira Campos. Ocorre, porém, 

que perante a 2.ª Vara Cível desta Comarca encontra-se tramitando ação 

semelhante (1001045-37.2018.8.11.0025), com as mesmas partes, o 

mesmo objeto e a mesma causa de pedir, o que caracteriza-se a 

litispendência (art. 337, VI, § 1.º, § 3.º do CPC). Não há necessidade de 

discutir em dois processos de cumprimento de sentença a falta de 

pagamento de pensão, sendo que em um já se resolve tudo. Ademais, no 

processo n.º 1001045-37.2018.8.11.0025, o executado apresentou 

manifestação ao cumprimento de sentença em 12.09.2018 (documento 

anexo). Ante o exposto, e da comprovada existência de litispendência, 

requer, preliminarmente, a extinção do processo, sem resolução de mérito 

(art. 485, V/CPC). II – DO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. Na 

petição Num. 14307079 - Pág. 2, a exequente informa que o executado 

não cumpriu com as obrigações alimentícias do mês de abril/2018, 

maio/2018 e junho/2018. O executado cumpriu com o pagamento das 

respectivas pensões, conforme demonstra pelos comprovantes de 

pagamento anexos: MESES DATA DO PAGAMENTO VALOR PAGO 

ABRIL/2018 18.05.2018 R$150,00 MAIO/2018 13.06.2018 R$145,00 

JUNHO/2018 03.07.2018 R$150,00 JUNHO/2018 30.07.2018 R$100,00 

JULHO/2018 16.08.2018 R$150,00 AGOSTO/2018 13.09.2018 R$170,00 

S E T E M B R O / 2 0 1 8  0 8 . 1 0 . 2 0 1 8  R $ 1 0 0 , 0 0  V A L O R  T O T A L 

PAGO..................................R$965,00. Inclusive, sempre cumpriu com os 

pagamentos das despesas extraordinárias, conforme demonstra pelos 

comprovantes de pagamentos anexos. Está patente que o executado 

nunca deixou de cumprir com o pagamento das prestações alimentícias, 

razão pela qual requer a extinção do cumprimento de sentença em face do 

executado (art. 924, II do CPC). III – DO PEDIDO. Por todo o supra exposto 

e fundamentado, requer de V.ª Ex.ª: a) Acolhimento da preliminar de 

litispendência, a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito; b) 

Acaso não acolhido o item anterior, seja reconhecido o pagamento do 

débito alimentar do mês de abril/2018, maio/2018 e junho/2018, conforme 

demonstra pelos comprovantes de pagamentos anexos; c) Seja declarado 

extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II do CPC, 

uma vez que o débito alimentar foi integralmente pago pelo executado; d) 

Sejam arbitrados honorários advocatícios em favor da defensora dativa, 

conforme demonstra pelo documento de nomeação anexo. Nestes termos, 

pede deferimento. Juina/MT, 12 de novembro de 2018. 

_______________________________  Dar i ane  Agos t i ne t t o . 

OAB/MT-20.322/O

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000554-64.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que compareceu em cartório a parte autora, SRA. CLEIDIANE 

ROCHA DE OLIVEIRA, oportunidade em que manifestou ter interesse em 

dar prosseguimento na presente ação. Outrossim, informou que reside no 

mesmo endereço e possui o número de telefone (66) 99679-7217.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001381-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que realizei nesta data o cadastro da advogado nomeada, Dra. 

Laura Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT n. 24863/O. Informo, ainda, 

que a intimação feita por DJE no dia 22/11/2018 não foi em nome da 

causídica nomeada na decisão. Sendo assim, procedo a intimação da 

causídica acerca de sua nomeação como advogada dativa da parte autora 

nos termos da Decisão de ID. 16280471.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81968 Nr: 1723-16.2011.811.0025

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA - ME, HELCIO 

ANTONIO NALESSO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT, 

LEANDRO FÉLIX PEREIRA - OAB:OAB/MT 12.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destituído o administrador judicial, antes de determinar o encargo a outro 

profissional, porque a recuperanda afirmou ter concluído integralmente o 

pagamento das dívidas abrangidas e novadas pelo PRJ, sem qualquer 

comprovação da veracidade de tal alegação, e sendo majoritariamente 

sufragado na jurisprudência atual o entendimento de que ultrapassados 24 

meses da aprovação do plano pela AGC, deve ser extinta a ação 

correlata, voltando-se aos credores a missão de fiscalizar e denunciar a 

inexecução do plano, defiro à empresa o prazo de 10 dias para trazer aos 

autos a prova cabal de quitação das dívidas, ou providenciar a 

convocação dos credores para referendar tal assertiva.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham-me conclusos para deliberação 

sobre substituição do administrador e levantamento minucioso da 

veracidade da afirmada execução integral do PRJ ou, se desnecessária tal 

medida, pronunciar a extinção do procedimento, com o levantamento das 

eventuais ordens de inibição dos credores quanto ao efeitos do “período 

de stay” ou mesmo da aventada novação das dívidas 

aprovadas.Publique-se.Às providências.Juína (MT), 4 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120439 Nr: 1707-86.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILEY LUIZA GALVÃO, BENEDITO AVELINO 

GALVÃO, RAFAEL DA SILVA GESSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA., GENERALI 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:OAB/MT 

3569-B

 Dessarte, não havendo omissão nem contradição decisória, JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos de declaração vertidos pela recorrente, 

mantendo intacta a sentença fustigada.Publique-se.Havendo recurso de 

apelação, intime-se os recorridos a contra-arrazoá-lo e, empós, 

remetam-se os autos à instância revisora. Caso contrário, certifique-se o 

trânsito em julgado e altere-se a classe processual se e quando aportar a 

juízo pedido de cumprimento da sentença.Juína/MT, 4 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 717 de 1103



 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20669 Nr: 1051-52.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juares Alves Gadim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DO BRASIL CAMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, MARCELO M. PORTUGAL GOUVÊA - 

OAB:OAB/SP 246.751, Pedro da Silva Dinamarco - OAB:126256/SP

 Desse modo, apesar de sobre o valor depositado, não poder incidir mais 

consectários da mora, como aduzido na decisão embargada, aludido valor 

não era o total do débito e, por consequência, sobre a diferença há sim 

que incidir juros de mora e correção monetária e portanto, de se atualizar 

a verba sucumbencial, de acordo com tais atualizações, o que revela a 

erronia na interpretação da embargante. Qual é o montante corrigível é a 

questão determinada no decisum, mas que nem exequente nem executada 

se dignaram a cumprir, porque insistem em fazer prevalecer suas 

intenções iniciais, anteriores à decisão que resolvei a celeuma sobre os 

cálculos, o que também demonstra que não há que se falar em vitória 

processual da executada, que justifique fixação de sucumbência na fase 

do cumprimento de sentença. Por todos esses fundamentos é que, 

conheço dos embargos e julgo-os improcedentes, por inexistir 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada na hipótese. 

Publique-se Às providências. Juína/MT, 04 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112413 Nr: 3832-61.2015.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAKIA ZUMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TON TON MAKUTI PARTICIPAÇÕES S/C LTDA., 

KARLUS TANIZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982

 Destarte, sendo os embargos aviados com a única intenção de protelar o 

cumprimento da decisão embargada, inexistindo qualquer omissão ou 

contradição na decisão de embargada, desprovejo o recurso e aplico ao 

embargante multa de 2% sobre o valor da causa, condicionando o manejo 

de novos apelos ao seu recolhimento, sem prejuízo da certificação quanto 

ao decurso do prazo fixado na decisão ora atacada para emenda da 

inicial, correção do valor da causa e recolhimento das custas 

complementares, sob as penas lá fixadas.Publique-se.Juína (MT), 4 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112414 Nr: 3833-46.2015.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TON TON MAKUTI PARTICIPAÇÕES S/C LTDA., 

KARLUS TANIZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Assim sendo, manifestamente protelatórios os aclaratórios, na medida em 

que aviados com a única intenção de ‘arrumar tempo’ para os autores 

recolherem as custas processuais remanescentes, evidente está a 

hipótese de litigância abusiva, em descompasso absoluto com o dever 

ético e moral de se portarem os litigantes de modo colaborativo e probo no 

processo, inclusive quanto ao manejo dos remédios recursais existentes, 

como assinala a jurisprudência:“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a 

suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro 

material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2. 

Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide 

integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.3. A 

pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão 

embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios.4. Embargos de 

declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa 

prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ” (STJ, EDcl nos 

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 

1.324.260-RJ, Relator: Ministro Og Fernandes).Destarte, sendo os 

embargos aviados com a única intenção de protelar o cumprimento da 

decisão embargada, inexistindo qualquer omissão ou contradição na 

decisão de embargada, desprovejo o recurso e aplico ao embargante 

multa de 2% sobre o valor da causa, condicionando o manejo de novos 

apelos ao seu recolhimento, sem prejuízo da certificação quanto ao 

decurso do prazo fixado na decisão ora atacada para emenda da inicial, 

correção do valor da causa e recolhimento das custas complementares, 

sob as penas lá fixadas.Publique-se.Juína (MT), 4 de dezembro de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120452 Nr: 1713-93.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SECAFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ROCHA ALVARENGA, LUCIMARA DE 

FÁTIMA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850/MT, EVALDO 

GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE os aclaratórios, por não se 

prestarem ao fim colimado pelos recorrentes.Publique-se.Transitada em 

julgado a sentença, e havendo provocação da parte interessada, 

promova-se a alteração da classe processual e inicie-se a fase de 

cumprimento. Caso aviado recurso de apelação, intime-se a parte 

recorrida a contra-arrazoar e remetam-se ao TJMT com as nossas 

homenagens.Às providências.Juína (MT),04 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91487 Nr: 5912-03.2012.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDUVIRGIS NUNES GOMES, JOSÉ NUNES 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINA CIESLINSKI, ESPÓLIO DE JUVINO 

CIESLINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR NOVO ENDEREÇO DO REQUERIDO, NO PRAZO LEGAL, 

NOS TERMOS DA CERTIDÃO DE FL. 160: "Nos termos da Legislação em 

vigor, bem como do Provimento 56/2007/CGJ, e, considerando que o 

endereço informado pelo Causídico é o memos da correspondência 

devolvida às fls. 158-v, impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar nos autos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132749 Nr: 4299-69.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 
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1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARTUR AGUENOTI PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO, EDSON 

BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIA ANDRADE SILVA - 

OAB:OAB/MT 25.229/O, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR AS CONTESTAÇÕES APRESENTADAS 

ÀS FLS. 317/340 E 341/351.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121659 Nr: 2403-25.2016.811.0025

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSIO PEREIRA LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM NOS 

AUTOS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, NOS TERMOS DA DECISÃO DE 

FL. 236: "Vistos, Recolhidas as custas judiciárias, verifica-se que a 

pretensão demarcatória foi contestada pelo demandado, que elencando 

vários argumentos a sustentar seus argumentos de inexistência de 

cabimento para a demarcação pretendida, aduziu ter sido seu imóvel 

georreferenciado, apontando as coordenadas geográficas que indicariam 

onde estariam as suas terras, e o ponto onde incidiria a questão litigiosa 

(divisa com o lote 130-E, pertencente ao demandante). Nesse diapasão, o 

NCPC trouxe regra modernizadora do procedimento especial demarcatório, 

salientando que: “tratando-se de imóvel georreferenciado, com averbação 

no registro de imóveis, pode o juiz dispensar a realização de prova 

pericial” (art. 573). Desse modo, buscando evitar diligências morosas e 

dispendiosas, é relevante auscultar as partes, para saber se o 

georreferenciamento informado pelo demandado abrange a área litigiosa 

(os 3,91 ou 4,6 hectares) na divisa entre os lotes 130-D e 130-E, e em 

caso positivo, apontem a exata localização do marco divisório em litígio, ou 

esclareçam se a área está plotada noutro espaço, salientando, ademais, 

se o lote vizinho possui georreferenciamento ou mesmo se o estudo foi 

feito sobre todo lote originário (130, antes do desmembramento). Prazo de 

15 dias. Após, retornem para novas deliberações."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83255 Nr: 3468-31.2011.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE A CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 238-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118500 Nr: 552-48.2016.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96055 Nr: 4423-91.2013.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PACHECO DE SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSR, MHDSR, ESPÓLIO DE JOSELIO RAMOS 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA COTA MINISTERIAL DE FL. 

133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95070 Nr: 3324-86.2013.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERITO BRUGNERA MORAIS, DÉBORA BRUGNERA 

MORAIS, GABRIELI BRUGNERA DA COSTA, KATHELEEN CINTIA 

BRUGNERA MORAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA BRUGNERA MORAIS, ESPÓLIO DE 

CLARICE BRUGNERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:16.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:16.919/MT

 DECISÃO FL. 82: "V I S T O S, Considerando que já decorreu o lapso 

temporal requestado pelo inventariante na fl. retro, intime-o para 

apresentar as últimas declarações, bem como as certidões negativas 

estaduais e municipais, no prazo de 15 dias. Empós, conclusos para 

sentença."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100925 Nr: 2082-58.2014.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORINO MORESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON RICARDO PICK - 

OAB:OAB/MT 11.743, LIZZIA K. FERRARO - OAB:OAB/MT 11.446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 62: "VISTOS Manifesta-se o exequente requerendo a 

suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, até que seja finalizado o 

processo administrativo de compensação do débito (fls. 61). DEFIRO a 

suspensão no prazo referido, decorrido o lapso temporal, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 2502-29.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSE FRANCO - 

OAB:6188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:OAB/MT 16.173, SARA TONEZER - OAB:MT 9074-A
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 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42981 Nr: 2343-33.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDJS, VDJS, JGDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA COTA MINISTERIAL DE FL. 

103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42982 Nr: 2345-03.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDJS, VDJS, JGDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA COTA MINISTERIAL DE FL. 

136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47172 Nr: 1784-42.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGGDS, AMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 83-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104616 Nr: 4808-05.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE ARAÚJO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA ATUALIZAR 

O CÁLCULO DO DÉBITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS 

DA DECISÃO DE FL. 78: "V I S T O S, Havendo renitência do devedor em 

pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do 

credor de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem 

de gradação fixada no art. 835, I do CPC, DEFIRO o pedido de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes ao executado e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial. Considerando que o último cálculo do débito 

foi apresentado no ano de 2016, intime-se o credor para apresentar o 

valor atualizado do débito, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos ao 

gabinete para cumprimento da medida. Sendo exitosa a tentativa de 

constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Caso contrário, 

intime-se o credor para que requeira o que de direito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção do feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90511 Nr: 4846-85.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDCN, LADCN, MGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDCN, VN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO FOGAÇA 

HRYNIEWICZ - OAB:, DANILO CONSTANCE MARTINS DURIGON - 

OAB:OAB/RO 5.114

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DECURSO DE PRAZO PARA A 

PARTE REQUERIDA MANIFESTAR ACERCA DA PENHORA REALIZADA 

NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119290 Nr: 981-15.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARCEL DE BARROS - 

OAB:17815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FL. 54: "VISTOS, Trata-se de execução de alimentos ajuizada 

por Jheisse e Maria Eduarda Aparecido Klein, ambas representadas pela 

genitora Geisse Keli Aparecido em face de José Carlos de Andrade Klein. 

Por meio da manifestação de fl. 52, as exequentes informaram que o 

executado quitou o débito exequendo e pugnaram pela extinção do feito. 

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pela extinção 

da ação em razão do pagamento da dívida alimentar. É o relato. 

Fundamento e decido. Diante da informação que o executado adimpliu 

integralmente o débito oriundo da presente execução, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Por oportuno, revogo a prisão civil decretada às 

fls. 48/50. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas de estilo. Custas pelo Estado."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100119 Nr: 1439-03.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA, MARCELO GHERMAND DE QUEIROZ, CARLOS IVAN MULLER 

CORACINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI & CIA LTDA., COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZA RODRIGUES TIEPO - 

OAB:24427/O, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:OAB/SP 210.738, BRUNO GARCIA PERES - OAB:OAB/MT 14.280-B, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, RAFAEL NEPOMUCENO 

DE ASSIS - OAB:OAB/MT 12.093-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:OAB/MT 11.858-A

 Sendo assim, prestados os esclarecimentos, julgo parcialmente 

procedente os aclaratórios, nos termos acima ventilados, para dar maior 

clareza à redação da parte dispositiva da sentença, quanto ao modo de 

liquidação da verba sucumbência arbitrada.Lado outro, desnecessária a 

devolução/restituição de prazo requestada pelos patronos da companhia 

seguradora, porque os embargos ora decididos suspenderam a contagem 

de qualquer prazo recursal, já que houve prolação de decisão integrativa 

ao menos deste capítulo da sentença enfocado nos 

aclaratórios.Publique-se.Juína, 5 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101494 Nr: 2488-79.2014.811.0025
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ULINGER SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Processo nº: 2488-79.2014.811.0025 (cod. 101494)

Requerente: Mário Ullinger Santana

Requerido: Município de Juína/MT

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença de ação cominatória de obrigação 

de fazer aviada por Mário Ullinger Santana em face do Município de 

Juína/MT, condenado a fornecer ao autor 180 sondas siliconadas Nelaton, 

calibre 14, por mês, enquanto apresentar-se necessário o fornecimento.

Bloqueado valores nas contas bancárias do Município, no montante de R$ 

720,00 para custear a aquisição de tais sondas, foi requerida sua 

liberação em favor do autor, pedido esse rejeitado, e do qual refluiu o 

exequente, ao reconhecer/recordar que a obrigação é de fazer, 

assinalando que ela vem sendo cumprida.

Desse modo, restitua-se ao executado, por alvará, o valor bloqueado 

judicialmente.

Noutro passo, havendo manifestação da causídica beneficiária da verba 

sucumbencial fixada na sentença, no sentido de requerer a execução, e 

estando os cálculos apresentados, intime-se a Fazenda Pública, para 

apresentar impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, nos 

termos do art. 534, do CPC/2015.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, expeça-se a 

requisição de pequeno valor em favor da exequente, observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, art. 534, §1º).

Não havendo provocação quanto ao objeto da obrigação principal 

(fornecimento das sondas), arquive-se até que se altere a situação 

processual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 30 de novembro de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136709 Nr: 1056-83.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DAMIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 Desse modo, conheço dos embargos e dou-lhe provimento, para 

reconhecendo o erro de premissa, anular a sentença de extinção dos 

embargos do devedor, porque ao contrário do ali assinalado, eles são 

tempestivos, e, passo seguinte, verificando que o embargante, sem a 

menor cerimônia mesmo juntando aos autos prova cabal de sua saúde 

financeira (o extrato bancário de fl. 30, acostado para demonstrar a 

dificuldade financeira do autor, na verdade revela que sua conta bancária 

é de investimento automático, e num único dia ele realizou a aplicação de 

R$ 9.138,52), teve a coragem de requerer a gratuidade judiciária, rejeito-a 

de plano e sem delongas e determino que o autor recolha, em 48h, as 

custas judiciais, pena de extinção do feito, agora motivada e 

justificadíssima, porque não é razoável que os litigantes insistam nesse 

comportamento intolerável que se espraiou por todo Judiciário nacional de 

buscarem, sempre que possível e a todo custo, o direito que deveria ser 

exceção, de litigar sem custos e sem riscos.Publique-se e não havendo 

recolhimento das custas, independentemente da existência de qualquer 

petição incidental que venha a ser atravessada nesse período, façam os 

autos conclusos para extinção.P.I.C.Adotem-se as providencias 

necessárias ao cumprimento integral da decisão.Juína/MT, 5 de dezembro 

de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101494 Nr: 2488-79.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ULINGER SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 [...]Desse modo, restitua-se ao executado, por alvará, o valor bloqueado 

judicialmente.Noutro passo, havendo manifestação da causídica 

beneficiária da verba sucumbencial fixada na sentença, no sentido de 

requerer a execução, e estando os cálculos apresentados, intime-se a 

Fazenda Pública, para apresentar impugnação ao pedido de cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 534, do CPC/2015.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, expeça-se a 

requisição de pequeno valor em favor da exequente, observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, art. 534, §1º).Não 

havendo provocação quanto ao objeto da obrigação principal 

(fornecimento das sondas), arquive-se até que se altere a situação 

processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122247 Nr: 2761-87.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT, RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:OAB/MT 5433, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13513

 DECISÃO FL. 139: "V I S T O S, Cuida-se de pedido de cumprimento de 

sentença cujos cálculos estão discriminados, razão porque, determino a 

intimação do executado para cumprir voluntariamente a sentença no prazo 

de 15 dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários no 

percentual de 10% sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º). 

Caso o devedor não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, deverá a credora apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento da credora, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá a 

executada apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, proceda-se a conversão da ação para 

cumprimento de sentença."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84478 Nr: 4887-86.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA GABRIELLY GOMES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 24.863/O

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). LAURA GABRIELLY GOMES 

GONÇALVES DE SOUZA ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) 

ESPECIAL DA PARTE REQUERIDA, BEM COMO PARA REQUERER O QUE 

FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 

33: "V I S T O S. Consoante se verifica às fls. 27, foi nomeada como 
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curadora para apresentar defesa em favor da executada o Dr. Janaina 

Serafini, a qual foi intimada e não manifestou-se quanto a nomeação ora 

referida, deixando assim decorrer “in albis” o prazo para se manifestar. 

Sendo assim, destituo a dativa , excluindo-a da lista de defensores dativos 

habilitados a atuar segundo o múnus público dativo, e nomeio para 

realização de toda defesa técnica necessária, a Dr. Laura Gabrielly 

Gomes Gonçalves, OAB n° 24863/O, Fixo em favor da causídica ora 

designada o montante de 3 URH, em conformidade com a tabela da Ordem 

dos Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do 

Provimento nº. 09/2007-CGJ. Intime-se a curadora para dizer se aceita o 

encargo, caso em que, aceitando, deverá oferecer defesa cabível."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106386 Nr: 769-28.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDSA, DBDSA, FBDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUÍNA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS DIAS

AUTOS N.º 769-28.2015.811.0025 - 106386

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SAMUEL BATISTA DE SÁ AGUIAR e DANIEL 

BATISTA DE SÁ AGUIAR e FABIANE BATISTA DE SÁ AGUIAR

PARTE RÉQUERIDA: EDIMAR DOLDAN DE AGUIAR

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): EDIMAR DOLDAN DE 

AGUIAR Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Perimental Sudoeste 

N°2.806, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sorriso-MT, atualmente em LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, acima qualificado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º).

DECISÃO/DESPACHO: "VISTOS, [...] Considerando que o devedor, citado 

na forma do artigo 256 do CPC, foi revel na fase de conhecimento, nos 

termos do artigo 513, inciso IV, do CPC, intime-o, por edital, para cumprir 

voluntariamente a sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso o devedor não efetue, no prazo legal o depósito do 

montante discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do 

débito acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente e, em 

continuidade, DEFIRO o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes ao executado e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial.Se infrutífera a tentativa de constrição de dinheiro, 

DEFIRO, desde já, a busca de bens por meio do sistema RENAJUD."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS - Técnico Judiciário, digitei.

Juína - MT, 5 de dezembro de 2018.

Rosane Inês Noatto

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118606 Nr: 611-36.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 51-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52006 Nr: 4921-32.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBC, ZBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80308 Nr: 4850-93.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEI TOMAZ, ROSANA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA, JOÃO VICTOR SEVERINO, CHRISTINO 

SEVERINO NETO, SANDRA CRISTINA DIAS SEVERINO, PAOLA RAINHO 

PESSOA, SCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3666/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.861-A, 

LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT, VIVIANE SANTIN 

RODRIGUES - OAB:4206, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

4.206

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO, À FL. 222-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6383 Nr: 1514-33.2000.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZZIERI MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT

 "Certifico a pedido da parte interessada que, por esta Secretaria tramitam 

os autos de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, registrados sob o nº 

1514-33.2000.811.0025, Código nº 6383, em que figura como parte 

Exequente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. (CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A), empresa privada, 

concessionária de serviços públicos de energia elétrica, inscrita no CNPJ 

nº 03.467.321/0001-99, com sede na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 

184, Bairro Bandeirantes, Cuiabá-MT, CEP 78010-040; e como parte 

Executada: REZZIERI MADEIRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.036.361/0001-65, com endereço na Rua 

Carolina Rezzieri, nº 1.000, Centro, Castanheira-MT, CEP 78345-000. 

Certifico ainda que, para fins do Art. 517 do Código de Processo Civil, a r. 
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sentença de fls. 115/117 transitou em julgado em 02/04/2008, e que 

decorreu na data de 17/04/2015 o prazo para o(a) Executado(a) efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, à época da distribuição da ação, no valor 

de R$ 28.812,78 (vinte e oito mil oitocentos e doze reais e setenta e oito 

centavos), atualizada no valor de R$ 361.997,69 (trezentos e sessenta e 

um mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80117 Nr: 4659-48.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKDOB, ADSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, À FL. 86-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123092 Nr: 3300-53.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DE JESUS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, 

LARISSA COPATTI DOGENSKI - OAB:OAB/RS 97.459, LUÍS FERNANDO 

MORAES DE MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 SENTENÇA FL. 66: "V I S T O S, Manifesta-se a exequente 

expressamente desistindo da ação, justificando não ter mais interesse no 

feito (fls. 63), e como via de consequência requer a extinção da demanda. 

O Parquet por sua vez, se manifestou favorável ao pedido da autora. 

Decido. Havendo desistência expressa da parte autora a extinção do 

processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3574 Nr: 58-58.1994.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO, ROSIMARA MARIA 

BOTELHO ANDRADE MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍLIO GIROTTO, NILVO NOATTO, NESTOR 

AFONSO DE CAMPOS, DAVID VANZELLA, AIRES POLESE, DOMINGOS 

AUGUSTO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MARCELO ALBERTON - 

OAB:21593-E, GILVANY MARIA MENDONÇA B. MARTINS - OAB:54762, 

JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, JOSÉ ESTEVES DE 

LACERDA FILHO - OAB:1.988, PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O, ROSEMERI MITSUE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246/MT, Sisane Vanzella - OAB:OAB/MT 5971

 Em estrita vassalagem à ideia de contraditório substancial, manifeste-se o 

perito judicial no prazo de 10 dias sobre as impugnações 

apresentadas.Sem prejuízo dessa ordem, comprovem os autores o 

pagamento da segunda parcela dos honorários periciais e, se já 

depositados, expeça-se alvará em favor do perito, tão logo apresente 

resposta aos itens aqui questionados pelas partes.Ainda em sede de 

acertamento da marcha processual, ante ao pedido do terceiro adquirente 

das áreas em litígio (Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora 

Ltda.) de sucessão processual no polo ativo, manifestem-se os 

requeridos/executados se concordam com a pretensão, no prazo comum 

de 10 dias.Feito isso, conclusos para decisão definitiva sobre o 

procedimento liquidatório e expedição dos atos de imissão do reivindicante 

na área reconhecida como sua por decisão acobertada pelo manto da 

coisa julgada.Publique-se.Cumpra-se, integralmente, certificando-se as 

intimações e os decursos dos prazos aqui assinalados.Juína/MT, 06 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3574 Nr: 58-58.1994.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO, ROSIMARA MARIA 

BOTELHO ANDRADE MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍLIO GIROTTO, NILVO NOATTO, NESTOR 

AFONSO DE CAMPOS, DAVID VANZELLA, AIRES POLESE, DOMINGOS 

AUGUSTO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MARCELO ALBERTON - 

OAB:21593-E, GILVANY MARIA MENDONÇA B. MARTINS - OAB:54762, 

JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, JOSÉ ESTEVES DE 

LACERDA FILHO - OAB:1.988, PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O, ROSEMERI MITSUE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246/MT, Sisane Vanzella - OAB:OAB/MT 5971

 Por consequência, se a parte quedou-se inerte no momento processual 

que deveria se manifestar, o direito de produzir ou participar da produção 

da prova quedou-se precluso e isso é insofismável. Sendo assim, JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos de declaração aviados pelo recorrente, 

porque não há omissão, contradição nem erro algum a ser sanado no 

feito. Publique-se. Juína/MT, 06 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129613 Nr: 2261-84.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE 

PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91831 Nr: 6291-41.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS, VLMDS, FDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS - 

OAB:19468/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 163-V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44224 Nr: 3405-11.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO, 

HILTON CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIR ANTÔNIO PERUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO E DOS 

DOCUMENTOS JUNTADOS ÀS FLS. 545/634.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104894 Nr: 4951-91.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. CAMPOS JÚNIOR E CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PROPOSTA DE 

HONORÁRIOS APRESENTADA PELO PERITO ÀS FLS. 158/159.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000943-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

STEFERSON FERREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES OAB - MT20532/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CANDOTE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

RECOLHA O VALOR DA DILIGÊNCIA CORRESPONDENTE JUNTO AO SITE 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. JUÍNA, 06 de Dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN 

J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104714 Nr: 4875-67.2014.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDSL, MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGDSR, LDSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 "Vistos etc. Intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto à cota ministerial acostada às fl. 66.

Após, venham-me os autos conclusos para ulterior deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102170 Nr: 3080-26.2014.811.0025

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA PINTO PERIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

LUIZ FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-se a parte requerente quanto ao retorno dos autos da 2ª Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139489 Nr: 3063-48.2018.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAJ, GCVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 intimação do advogado da parte para apresentar as alegações final no 

prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110152 Nr: 2631-34.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DA SILVA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183850373

Documento: CARTA PRECATORIA 110152.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COLNIZA ( TJMT )

Data de Envio: 04/12/2018 16:09:51

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103918 Nr: 4396-74.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANILTON ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a advogada apresentasse os 

memoriais finais., apesar de devidamente intimada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102998 Nr: 3781-84.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VINÍCIUS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Código de rastreabilidade: 81120183850492

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 102998 - COLNIZA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )
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Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COLNIZA ( TJMT )

Data de Envio: 04/12/2018 16:21:35

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATORIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126868 Nr: 488-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Código de rastreabilidade: 81120183850575

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 126868.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PORTO DOS GAÚCHOS ( TJMT 

)

Data de Envio: 04/12/2018 16:29:38

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATORIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130443 Nr: 2802-20.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183850655

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 130443.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COLNIZA ( TJMT )

Data de Envio: 04/12/2018 16:40:34

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATORIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124911 Nr: 4354-54.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON WILLIAN DOMINGUES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

11/12/2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140417 Nr: 3666-24.2018.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DE JUÍNA - CONSEG, NATALINO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO 

DE 05 DIAS JUNTAR DOCUMENTOS SOLICITADOS À FL. 18, CONFORME 

DETERMINADO À FL. 23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 138104 Nr: 2052-81.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA SOUZA AMORIM, VALDINEY SILVA 

DOS SANTOS, DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEIÇÃO, CLAUDINEI DA 

SILVA DOS SANTOS, CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS, MIRIAN DE 

SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito de ausentar-se da Comarca formulado pela acusada Marta 

Souza Amorim, na forma requerida.

Para tanto, DEVERÁ a acusada apresentar imprescindivelmente os 

comprovantes, nos mesmos termos da cota ministerial de f. 652, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas após seu retorno, cumprindo-se 

rigorosamente as condições contidas na cota ministerial, SOB PENA de 

revogação do benefício da prisão domiciliar.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134732 Nr: 5641-18.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

1. DESIGNO o dia 07/06/2019, às 15h30min, para a realização de audiência 

ADMONITÓRIA, visando estabelecer a forma do cumprimento da pena.

2. CERTIFIQUE-SE se ocorreu eventual prisão do recuperando no curso da 

ação principal, e se positivo, o período em que permaneceu segregado.

3. INTIME-SE o recuperando para a audiência, bem como para informar 

sobre a possibilidade de constituir Advogado(a) para patrocinar sua 

defesa, ocasião em que o Sr. Meirinho DEVERÁ certificar nos autos.

4. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136949 Nr: 1208-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu RONALDO VIEIRA DE NOVAES nas 

penas do art. 129, § 9º, e do art. 147, ambos do Código Penal.Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal (...) Do 

concurso material de crimesConsiderando o concurso de crimes, TORNO 

DEFINITIVA a pena de 4 (quatro) meses de detenção.A pena deverá ser 

cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102998 Nr: 3781-84.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VINÍCIUS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Vistos. Tendo em vista que o réu mudou de endereço e não informou nos 

autos, DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. Insistindo o 

MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a audiência para o dia 

12/12/2018, às 16h00min. EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva das 

testemunhas Moacir Franco e Anderson Claudiano. EXPEÇAM-SE 

MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a testemunha Jean Adriano. 

SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126868 Nr: 488-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para atuar na Defesa do 

acusado, Dr. Eugenio Barbosa de Queiroz, ARBITRO HONORÁRIOS 

DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) no importe de 5 URH. EXPEÇA-SE 

certidão de honorários dativos para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, 

Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. Tendo 

em vista que o réu mudou de endereço e não informou nos autos, 

DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. HOMOLOGO a 

desistência da testemunha da testemunha. Insistindo o MP na oitiva das 

testemunhas faltantes, REDESIGNO a audiência para o dia 17/12/2018, às 

17h00min. EXPEÇAM-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a 

testemunha Cinthia Francielle da Silva. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130443 Nr: 2802-20.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. Nader 

Thomé Neto, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) 

Dativo(a) no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas. EXPEÇA-SE carta precatória para a 

oitiva da testemunha Vagner Targino. DESIGNO nova audiência para o dia 

17/12/2018, às 16h00min para o interrogatório do acusado. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124911 Nr: 4354-54.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON WILLIAN DOMINGUES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

11/12/2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102125 Nr: 3038-74.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE PAULA AMERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Código de rastreabilidade: 81120183855098

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 102125.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - RONDONÓPOLIS ( TJMT )

Data de Envio: 05/12/2018 18:28:45

Assunto: META 02 - RÉU PRESO EM OUTRO PROCESSO - ENVIO DE 

CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR 

TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136111 Nr: 661-91.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO SKUARIS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 106, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136949 Nr: 1208-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu RONALDO VIEIRA DE NOVAES nas 

penas do art. 129, § 9º, e do art. 147, ambos do Código Penal.(...) .3ª 

FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, torno 

DEFINITIVA a pena de 1 (um) mês de detenção.III) Do concurso material de 

crimesConsiderando o concurso de crimes, TORNO DEFINITIVA a pena de 

4 (quatro) meses de detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME 

ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136949 Nr: 1208-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Certifico que, nesta data trasldaei cópia de fl. 16, 99 e 101 para os autos 

sob código 137172, conforme determinado à fl. 111/114

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137172 Nr: 1339-09.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183852319

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 137172.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Serviço de Postagem do Foro - Goiânia ( TJGO )

Data de Envio: 05/12/2018 10:59:40

Assunto: URGENTE - PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA 

PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR 

TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102998 Nr: 3781-84.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VINÍCIUS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Código de rastreabilidade: 81120183852251

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 102998 - NOBRES-MT.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - NOBRES ( TJMT )

Data de Envio: 05/12/2018 10:39:18

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118228 Nr: 374-02.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de realização de audiência envolvendo réus 

presos (autos sob o código 141238 e 140695) que se estendeu da manhã 

para a tarde, bem como a realização de audiência de custódia relativa à 

operação policial deflagrada em Cuiabá-MT, REDESIGNO a audiência para 

o dia 28/01/2019, às 14h00min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142113 Nr: 4880-50.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO WOLNEY DA 

COSTA BELOTTO - OAB:92083 RS

 Vistos,

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por 

BRUNO ALVES DA SILVA, sobre o que o Ministério Público manifestou 

contrariamente ao pedido (fl. 70-79 e 80-82).

Muito bem.

Analisado detidamente os autos, e revistando o aporte fático utilizado para 

decretar a prisão preventiva, tenho que a circunstância empírica 

permanece inalterada, ou seja, não aportou nos autos nenhum elemento 

novo a justificar a alteração da decisão de fl. 53-55 (natureza “rebus sic 

stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per 

relationem” (Enunciado Criminal n. 50 - TJ/MT).

Ante o exposto, e considerando que desde o dia 27/11/2018 até a 

presente data (05/12/2018) não houve qualquer alteração do cenário 

fático já analisado, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

ora formulado.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102125 Nr: 3038-74.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE PAULA AMERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

Por impedimento médico, REDESIGNO a audiência para o dia 18/01/2019, 

às 15h00min.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93819 Nr: 1991-02.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE PAULA AMERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de realização de audiência envolvendo réus 

presos (autos sob o código 141238 e 140695) que se estendeu da manhã 

para a tarde, bem como a realização de audiência de custódia relativa à 

operação policial deflagrada em Cuiabá-MT, REDESIGNO a audiência para 

o dia 28/01/2019, às 15h00min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122460 Nr: 2897-84.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 Vistos,

Considerando a necessidade de realização de audiência envolvendo réus 

presos (autos sob o código 141238 e 140695) que se estendeu da manhã 

para a tarde, bem como a realização de audiência de custódia relativa à 

operação policial deflagrada em Cuiabá-MT, REDESIGNO a audiência para 

o dia 29/01/2019, às 15h30min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102556 Nr: 3430-14.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de realização de audiência envolvendo réus 

presos (autos sob o código 141238 e 140695) que se estendeu da manhã 

para a tarde, bem como a realização de audiência de custódia relativa à 

operação policial deflagrada em Cuiabá-MT, REDESIGNO a audiência para 

o dia 29/01/2019, às 16h30min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 85769 Nr: 6422-50.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Considerando a necessidade de realização de audiência envolvendo réus 

presos (autos sob o código 141238 e 140695) que se estendeu da manhã 

para a tarde, bem como a realização de audiência de custódia relativa à 

operação policial deflagrada em Cuiabá-MT, REDESIGNO a audiência para 

o dia 29/01/2019, às 13h30min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105051 Nr: 57-38.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Considerando a necessidade de realização de audiência envolvendo réus 

presos (autos sob o código 141238 e 140695) que se estendeu da manhã 

para a tarde, bem como a realização de audiência de custódia relativa à 

operação policial deflagrada em Cuiabá-MT, REDESIGNO a audiência para 

o dia 29/01/2019, às 16h00min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127589 Nr: 985-18.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALVES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5.422/B

 Vistos,

Considerando a necessidade de realização de audiência envolvendo réus 

presos (autos sob o código 141238 e 140695) que se estendeu da manhã 

para a tarde, bem como a realização de audiência de custódia relativa à 

operação policial deflagrada em Cuiabá-MT, REDESIGNO a audiência para 

o dia 28/01/2019, às 14h30min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105226 Nr: 172-59.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO BONIATTI, Vanildo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Vistos,

Considerando a necessidade de realização de audiência envolvendo réus 

presos (autos sob o código 141238 e 140695) que se estendeu da manhã 

para a tarde, bem como a realização de audiência de custódia relativa à 

operação policial deflagrada em Cuiabá-MT, REDESIGNO a audiência para 

o dia 28/01/2019, às 13h30min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126847 Nr: 478-57.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de realização de audiência envolvendo réus 

presos (autos sob o código 141238 e 140695) que se estendeu da manhã 

para a tarde, bem como a realização de audiência de custódia relativa à 

operação policial deflagrada em Cuiabá-MT, REDESIGNO a audiência para 

o dia 29/01/2019, às 14h30min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140338 Nr: 3623-87.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IDSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 BNMP 2.0

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136540 Nr: 967-60.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 25/02/19, 

às 16h30 min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas 

de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado;

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-57.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANNILO PRETI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT0008261A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico, em cumprimento a determinação retro, fora expedido Ofício ao 

Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência 

da Comarca de Cuiabá/MT e encaminhado via AR, bem como fora 

expedido a certidão de crédito para a parte exequente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-35.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA ELOIZA FILIPINI (REQUERENTE)

JOAO AUGUSTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASCOAL SIDNEI MARIANO MARTINEZ JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico e dou fé que, diligenciei no endereço onde fui recebido pela 

senhora Célia, mãe do intimando a qual disse que seu filho esta morando 

na cidade de Castanheira, mas não soube dar detalhes do endereço. 

Indagada se sabia o número de telefone dele disse que não. sendo assim, 

deixei de intimá-lo e devolvo o presente a secretaria para os devidos. /MT, 

14 de novembro de 2018. EDIMILSO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça SEDE 

DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46880 Nr: 1652-82.2009.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DONIZETE LOZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, conheço dos embargos e dou-lhes provimento para, 

reconhecendo a omissão, acolher o pedido de habilitação da embargante 

nos autos, como herdeira única do autor, ante ao falecimento noticiado 

nos autos, sem que com isso haja modificação no comando decisório 

atacado, pelos fundamentos acima expendidos.Publique-se, e, após o 

trânsito em julgado, arquive-se definitivamente.Às providências.Juína/MT, 

04 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001794-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SANT ANA CRANCIANIVOV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001794-54.2018.8.11.0025 REQUERENTE: CAMILA SANT ANA 

CRANCIANIVOV REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. VISTOS. Cuida-se de 

ação de declaração de inexistência de débito c/c cumulada com 

indenização por danos morais. Consta da inicial que quando tentou efetuar 

compras no comércio local a parte autora foi surpreendida com a 

existência de uma negativação registrada em seu nome no valor de R$ 

524,80 (quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), incluída pela 

requerida junto ao serviço de proteção ao crédito em 12 de janeiro de 

2018, causando-lhe assim, danos morais, porque a referida inscrição 

seria indevida, por não terem as partes qualquer relação comercial. Diante 

de tal situação, ajuizou a presente demanda, requerendo, em sede de 

tutela de urgência, a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao 

crédito. Instruiu a inicial com os documentos. Era o que tinha para informar. 

Decido. Em se tratando de pedido de concessão de tutela provisória, em 

sede antecipatória, estreita-se a cognição ao juízo de ponderação entre 

os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, e a ameaça/risco ao direito 

apontado como violado ou em vias de o ser, pelo ato/fato que se busca 

acautelar com a pretensão de urgência. Dito isso, a mim parece 

inicialmente muito relevante destacar na esteira das lições doutrinárias que 

a probabilidade do direito, a que alude o citado dispositivo legal se trata da 

“situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. As 

afirmativas pesando mais sobre o espírito da pessoa, o fato é provável; 

pesando mais as negativas, ele é improvável (Malatesta). A probabilidade, 

assim conceituada, é menos que a certeza, porque lá os motivos 

divergentes não ficam afastados, mas somente suplantados; e é mais que 

a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do observador os 

motivos convergentes e os divergentes comparecem em situação de 

equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também não ousa 

negar” (Cândido Rangel Dinamarco: A Reforma do Código de Processo 

Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). Fixada essa premissa, há 

que se observar que a pretensão da autora está fundamentada na 

inexistência de relação contratual com a requerida, afirmando, em síntese 

que nunca contratou os serviços que originaram o débito reclamado. 

Somente por esse resumo já se pode concluir que, nesse momento 

processual tudo o que se tem são afirmações unilaterais do autor, 

carentes de prova suficientemente convincente do fato gerador do direito 

por ele alegado. Sendo assim, nesse primeiro giro de olhos, nada havendo 

na inicial ou nos documentos acostados ao feito com ela, que demonstre a 

alegação de que a negativação levada a efeito se deu sem qualquer tipo 

de relação contratual entre as partes, fragiliza-se o argumento exordial e 

desaconselha-se o deferimento da tutela provisória perquirida. Sobre o 

tema, colho da jurisprudência da Corte Cidadã: “Tanto a doutrina como a 

jurisprudência superaram a complexa construção do direito antigo acerca 

da prova dos fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de 

que o fato negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que 

uma alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser 

provada. Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou 

um fato contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada 

a alegação de “prova negativa”, ou “impossível” (STJ, REsp 422.778/SP, 

Rel. p/ Acórdão: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Nesse mesmo 

diapasão: “(...) a ideia de que os fatos negativos não precisam ser 

provados – decorrente do brocardo negativa non sunt provanda – vem 

perdendo seu valor (...) todo fato negativo corresponde a um fato positivo 

(afirmativo) e viceversa. Por isso, diz-se, atualmente, que somente os 

fatos absolutamente negativos (negativas absolutas/indefinidas) são 

insusceptíveis de prova (...). Não é possível, por exemplo, provar que 

nunca estive no Município de Candeias. Assim, nesses casos, o ônus 

probatório é de quem alegou o fato positivo de que estive lá (...). Já os 

fatos relativamente negativos (negativas definidas/relativas) são aptos a 

serem provados. Se alguém afirma, por exemplo, que, em 09 de dezembro, 

não compareceu à academia pela manhã, porque foi ao médico, é possível 

provar indiretamente a não ida à academia (fato negativo), se houver 

comprovação de que esteve toda a manhã no consultório médico. (...) E 

nesses casos em que se negam fatos aduzidos pela outra parte, 

fazendo-se, simultaneamente, uma afirmação de fato positivo que 

contradiz e exclui o fato trazido pela contraparte, o ônus da prova será 

bilateral (de ambas).” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2007. v. 2. 

p. 59-60). Isto posto, não me convencendo da probabilidade do direito nas 

alegações iniciais e da existência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência formulado pelo autor. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma 
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vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC/2015. Cite-se a 

parte reclamada, a fim de que compareça à audiência de conciliação, que 

deverá ser agendada pela Escrivania deste juízo. Faça constar no 

mandado às advertências legais prescritas no artigo 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. Às providências, expedindo o necessário. Juína 

(MT), 6 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT0008331A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBALSTAR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001796-24.2018.8.11.0025 REQUERENTE: MARCO AURELIO SILVA 

CUNHA REQUERIDO: GLOBALSTAR DO BRASIL LTDA VISTOS. Trata-se 

de ação de declaração de inexistência de débito c/c cumulada com 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência para 

exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito. Afirma a 

autor que em 07.01.2015 adquiriu mercadorias junto à empresa requerida, 

especificados na NF 000.002.541, no valor total de R$ 2.069,25, no 

entanto, mesmo após ter efetuado o adimplemento do valor devido, foi 

surpreendido pela informação de que tal negociação ensejou a inscrição 

do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Relata que enviou para a 

requerida o comprovante da transferência eletrônica – TED realizada para 

pagamento dos produtos, porém, sem qualquer justificativa seu nome 

permanece negativado. Por fim, aduz que em decorrência de tal 

negativação está impossibilitada de efetuar empréstimos e compras a 

prazo, razão porque, em sede emergencial, requer que a requerida seja 

compelida a retirar seu nome dos cadastros de negativação de crédito. 

Instruiu a inicial com os documentos. Era o que tinha para informar. Decido. 

Em se tratando de pedido de concessão de tutela provisória, em sede 

antecipatória, estreita-se a cognição ao juízo de ponderação entre os 

requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, e a ameaça/risco ao direito 

apontado como violado ou em vias de o ser, pelo ato/fato que se busca 

acautelar com a pretensão de urgência. Dito isso, a mim parece 

inicialmente muito relevante destacar na esteira das lições doutrinárias que 

a probabilidade do direito, a que alude o citado dispositivo legal se trata da 

“situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. As 

afirmativas pesando mais sobre o espírito da pessoa, o fato é provável; 

pesando mais as negativas, ele é improvável (Malatesta). A probabilidade, 

assim conceituada, é menos que a certeza, porque lá os motivos 

divergentes não ficam afastados, mas somente suplantados; e é mais que 

a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do observador os 

motivos convergentes e os divergentes comparecem em situação de 

equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também não ousa 

negar” (Cândido Rangel Dinamarco: A Reforma do Código de Processo 

Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). Fixada essa premissa, há 

que se observar que a pretensão do autor está fundamentada na ilicitude 

da negativação efetivada porque que o débito reclamado já teria sido 

devidamente quitado, conforme comprovante da transferência eletrônica – 

TED realizada para a conta bancária da requerida. Dá analise aos 

documentos carreados aos autos é possível verificar que de fato o 

requerente efetuou o agendamento de transferência interbancária em 

favor da empresa requerida, no exato valor da nota fiscal e do débito 

registrado na negativação, no entanto, tal comprovante veio 

desacompanhado do extrato da conta bancária do autor confirmando que 

a transação foi efetivamente concluída, fragilizando, portanto, a alegação 

de quitação integral do débito reclamado. Vale ressaltar que não houve 

demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, 

eis que a negativação foi registrada em 06/01/2015 e somente agora 

(05/12/2018) é que houve o ajuizamento da ação, o que, por obvio, retira a 

urgência da concessão da medida. Sendo assim, nesse primeiro giro de 

olhos, nada havendo na inicial ou nos documentos acostados ao feito com 

ela, que demonstre a alegação de que a negativação levada a efeito se 

deu irregularmente, fragiliza-se o argumento exordial e desaconselha-se o 

deferimento da tutela provisória perquirida. Isto posto, não me 

convencendo da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC/2015. Cite-se a parte 

reclamada, a fim de que compareça à audiência de conciliação, que 

deverá ser agendada pela Escrivania deste juízo. Faça constar no 

mandado às advertências legais prescritas no artigo 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. Às providências, expedindo o necessário. Juína 

(MT), 6 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000514-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATADOURO UNIAO LTDA - ME (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000514-90.2018.8.11.0011 Vistos. Os autos vieram conclusos 

para análise da manifestação de ID 16853811 e cota ministerial de ID 

16878959. Pois bem. Compulsando com vagar os argumentos tecidos pelo 

Ministério Público e pelo requerido Matadouro União Ltda-ME, tenho que as 

principais e mais graves irregularidades já foram sanadas, conforme se 

pode aferir do relatório juntado em ID 16642861. Assim, restaria, a título 

emergencial, apenas a implementação da câmara fria em referido 

estabelecimento, providência essa que devido ao alto custo, foi requerido 

prazo para implementação após a reabertura dos trabalhos, o que teve 

plena aceitação do representante ministerial. Desta feita, considerando 

que os motivos que ensejaram a interdição do matadouro não mais 

subsistem, consoante se depreende dos autos e bem assinalado pelo 

cauteloso Promotor de Justiça, somado ao fato de que o impacto 

econômico e social da manutenção da medida é notório, por hora, 

REVOGO a liminar concedida em ID 13419381 e AUTORIZO a imediata 

reabertura do local, liberando o reinício da execução de suas atividades, 

tais como, de abate de animais, fornecimento, comercialização e 

transporte de carne. CONCEDO o prazo de 02 (dois) meses, a contar da 

reabertura, para que o requerido Matadouro União Ltda promova a 

implementação da câmara fria em suas dependências, bem como deverá 

continuar a sanar as demais irregularidades que ainda não foram 

cumpridas, conforme laudo de ID 15986359 e 16643037. Transcorrido o 

prazo acima assinalados, DETERMINO a intimação do Município de Mirassol 

D’Oeste, Indea e Consórcio Nascentes do Pantanal para que realizem nova 

vistoria técnica a fim de averiguar a situação das atividades executadas 

após a reabertura do local, colacionando relatório aos autos no prazo de 

05 (cinco) dias. INTIME-SE o Município de Mirassol D’Oeste, ora 

demandado, para que exerça, imediata e como de costume, por meio de 

seus profissionais vinculados ao SIM, a efetiva fiscalização do 

empreendimento em apreço, garantindo que as boas práticas de 

fabricação estejam sendo cumpridas, comunicando a este Juízo em caso 

de qualquer irregularidade. Ademais, considerando que as informações 

prestadas pelas profissionais do Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turísticos do Complexo 

Nascentes do Pantanal já foram suficientemente prestadas pelos laudos 

apresentados nos autos, tenho que desnecessária a oitiva das mesmas, 

razão pela qual, DISPENSO a oralidade designada para esta data. No mais, 

dê-se regular prosseguimento do feito, de modo que, na toada da 

manifestação do MPE, DESIGNO desde já audiência de conciliação para o 

dia 07/03/2019 às 13h30min para tentativa de composição entre as partes 

quanto às demais irregularidades constatadas, oportunidade na qual já 

deverá se encontrar encartado aos autos os relatórios com a situação 

presenciada após o reinício dos trabalhos, para possibilitar se persiste 

alguma irregularidade a ser sanada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, com 

urgência, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 5 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 
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Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000514-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATADOURO UNIAO LTDA - ME (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da parte requerida do R. Despacho cujo teor 

transcrevo: "Vistos. Considerando que na decisão anterior a data da 

audiência de conciliação foi grafada com erro material, retifico aquela 

apenas para constar a data como sendo 20/02/2019 às 16h0Omin. No 

mais permanece inalterada. CUMPRA-SE. AS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D'Oeste/MT, 5 de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda Chaves 

Alencar F. Lima - Juíza de Direito."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001160-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER AGUILERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Judicial para Concessão de Benefício 

Previdenciário”, proposta por Wagner Aguilera contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, sob o fundamento 

de que preencheria os requisitos para tanto. Com a inicial vieram os 

documentos de id nº 14779429/14779831. A inicial foi recebida em id nº 

14833586, sendo determinada citação da demandada. Contestação 

apresentada pela demandada em id nº 15834171. Impugnação à 

contestação incrustada em id nº 15976455. O feito fora saneado em id nº 

16060236, com designação de audiência de instrução e julgamento. Em 

sede de audiência instrutória, foram inquiridas duas testemunhas da 

autora fazendo alegações finais remissivas requerendo tutela antecipada, 

ao passo que a Autarquia demandada não se fez presente, precluindo 

seu direito na apresentação das derradeiras alegações (id nº 16760849). 

Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A aposentadoria constitui um dos mais importantes benefícios no 

sistema da previdência, porquanto a instituição de regime próprio de 

previdência pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

obrigatoriamente, devem assegurar a aposentadoria prevista no art. 40, I, 

da CF. Vejamos: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 

1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este 

artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos 

valores fixados na forma dos §§ 3º e 17. A Constituição Federal de 1988 

em seu artigo 201, §7º também assegura a cobertura da aposentadoria 

pelo órgão da Previdência Social, reconhecendo o direito daqueles que 

laborarem pelo tempo mínimo necessário conforme estabelecido por lei, 

e/ou idade mínima alcançada. Neste cenário, as regras gerais sobre a 

aposentadoria foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A 

previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, 

nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) I - trinta e cinco anos de 

contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) II - sessenta e cinco 

anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido 

em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 

(Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 8º Os 

requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos 

em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de 

efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no 

ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 20, de 1998) § 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a 

contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e 

na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes 

de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios 

estabelecidos em lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998)” A Lei 8.213/91 prevê, para a concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade, o preenchimento dos seguintes requisitos, 

in verbis: “a) a idade completa de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se 

homem (art. 48, § 1º); b) a comprovação do exercício da atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício (art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado 

prestador de serviço de natureza rural à empresa, em caráter não 

eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como 

diretor empregado (art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, 

V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 

11, VII)[1].” Com efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos 

para a comprovação da qualidade de segurado especial (id nº 

14779546/14779831). Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas 

da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de 

prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[2]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122) (negritos 
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acrescidos). Analisando os documentos juntados pela parte autora em 

conjunto com a prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, 

a parte autora, ainda que de forma descontínua, dedicou-se à atividade 

rural em regime de economia familiar. Contudo, as testemunhas não foram 

contundentes em informar qual o período ainda que aproximado de tempo 

que o autor teria se dedicado a essa atividade, bem como demonstraram 

não ter conhecimento do tipo de atividade desenvolvida, não sabendo 

informar o que realmente era produzido pelo autor, o que não é suficiente 

para cumprir com o prazo mínimo disposto no art. 142, da Lei 8.213/91, 

qual seja, 180 meses. Com efeito, o tempo de serviço rural deve ser 

demonstrado mediante a apresentação de início de prova material 

contemporânea ao período a ser comprovado, complementada por prova 

testemunhal idônea, não sendo admitida prova exclusivamente material, 

sob pena de reconhecimento da nulidade da sentença em sede superior. 

Vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. 

AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPRESCINDIBILIDADE. 

ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Para a concessão de benefício a segurado especial, é 

necessário, em regra, existir início de prova material, por documentos, 

ainda que em nome de terceiros, bem como a produção de prova 

testemunhal para o reconhecimento do indispensável tempo de atividade 

rural, individualmente ou em regime de economia familiar. 2. É 

imprescindível para o deferimento de benefício rural, a partir da ausência 

de homologação administrativa do respectivo tempo de atividade, que os 

fatos sejam comprovados por testemunhas. 3. Sentença anulada para que 

outra seja proferida somente após facultar-se à parte a inquirição de 

testemunhas em audiência. (TRF-4 - APELREEX: 214520520144049999 RS 

0021452-05.2014.404.9999, Relator: OSNI CARDOSO FILHO, Data de 

Julgamento: 05/08/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

17/08/2015)” Nesse diapasão, entendo que o autor não demonstrou o fato 

constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou 

seja, que é segurado especial, razão pela qual não faz jus ao benefício 

previdenciário postulado. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

aposentadoria por idade rural formulado por Wagner Aguilera contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência dos 

requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENO a autora em custas e honorários advocatícios (fixo-os em 10% 

do valor da causa), porém suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos, por ser a parte autora beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita. Após o trânsito em julgado devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] TRF da 

1ª Região - Processo: AC 0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO 

CIVEL, Convocado: JUIZ FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE 

MORAES (CONV.), Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 

p.47 de 23/11/2010, Data da Decisão: 08/11/2010. [2] STJ - AGA - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator 

- GILSON DIPP, DJ DATA:13/12/2004 PÁGINA:424.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000778-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o advogado da parte requerente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com quitação 

integral.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE FARIAS MOZER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000941-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MANOEL DE FARIAS MOZER RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Autos nº 1000941-87.2018.8.11.0011 Vistos. 

Cuida-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada por MANOEL 

DE FARIAS MOZER em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S.A, devidamente qualificados. Narra o requerente que recebeu em sua 

residência um boleto emitido pelo requerido referente ao financiamento de 

um veículo realizado em seu nome. Relata que jamais realizou o 

financiamento citado e requereu a condenação do demandado a anular o 

contrato de financiamento, cancelar as parcelas do carnê e efetuar o 

pagamento de indenização pelos danos morais suportados, decorrentes 

da negativação de seu nome no cadastro dos inadimplentes. A inicial foi 

recebida em decisão de ID 14186371, a qual também deferiu a antecipação 

da tutela para suspender a cobrança das parcelas vencidas e vincendas, 

oriundas do contrato de financiamento. Petição de ID 14623933 pugnou 

pela concessão de liminar para exclusão do nome do requerente do SPC e 

Serasa. Decisão de ID 14674436 determinou a imediata baixa do seu nome 

nos cadastros de inadimplência da SERASA e SPC. Em ID 15121997 o 

autor pugnou por nova intimação do banco requerido para que cumpra a 

liminar deferida, o que foi indeferido em decisão de ID 15181950. O 

requerido, devidamente citado, apresentou contestação em ID 15212796 

argumentando a legitimidade do débito, alegando ter ocorrido suposta 

fraude em que também foi vítima o reclamado, ausência de provas dos 

danos morais, fixação em critérios proporcionais e impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. Impugnação à contestação apresentada em ID 

15278166. Audiência de conciliação realizada em ID 15293211. 

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir pugnou pela determinação de que o requerido junte 

aos autos o contrato original que originou o débito discutido e realização 

de perícia grafotécnica, bem como a fixação de multa por descumprimento 

da obrigação de retirar o nome do autor do cadastro dos inadimplentes. Os 

autos vieram conclusos. Eis a síntese necessária. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Em que pese a parte autora tenha pugnado pela intimação do banco 

reclamado para apresentar o contrato original ensejador da cobrança ora 

discutida, além da produção de prova pericial grafotécnica, tenho que tal 

medida não se mostra necessária, eis que o ônus da prova foi invertido 

em desfavor do reclamado, todavia, este não efetuou qualquer prova nos 

autos que venha a desprestigiar a tese autoral, tornando assim, 

despicienda a instrução do feito. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 
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seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou o recebimento de boleto bancário em seu nome, oriundo 

de negociação desconhecida com o requerido, bem como comprova a 

negativação de seu nome, consoante se observa dos documentos 

acostados. Em contrapartida, o requerido sustenta a legitimidade do débito, 

alegando ter ocorrido suposta fraude em que também foi vítima o 

reclamado, ausência de provas dos danos morais, fixação em critérios 

proporcionais e impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, 

não acostou quaisquer provas com o fim de corroborar as alegações 

vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto 

ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras 

alegações de ter exercido apenas seu direito regularmente. In casu, 

ressalto que as providências pugnadas pela parte requerente na verdade 

deveria ter sido formulada pela parte reclamada, haja vista que recaia 

sobre esta apresentar o contrato originário do suposto débito e pleitear a 

realização de perícia de modo tentar comprovar a legitimidade da cobrança 

efetuada. Entretanto, restando silente, como ocorreu no presente feito, a 

procedência do pleito exordial é medida escorreita. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Quanto ao dano moral, a presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra que a 

autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

débito ora impugnado. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas não 

contratadas, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

“Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 

203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar o 

requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor MANOEL DE FARIAS 

MOZER, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. DECLARO ainda a nulidade do contrato de financiamento 

de n° 0126423359, DETERMINANDO, por consequência, que o requerido 

proceda às diligências necessárias para o cancelamento das faturas 

emitidas no carnê. DEIXO de fixar multa por descumprimento da liminar 

concedida, uma vez que o requerente em todas as oportunidades juntou o 

mesmo comprovante de negativação do nome do autor, datado de 

30/07/2018, não restando, portanto, demonstrada a desobediência e 

descumprimento alegados. CONDENO o requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

do CPC. Com o trânsito e julgado e nada sendo requerido pelas partes, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 3 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000941-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MANOEL DE FARIAS MOZER RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Autos nº 1000941-87.2018.8.11.0011 Vistos. 

Cuida-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada por MANOEL 

DE FARIAS MOZER em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S.A, devidamente qualificados. Narra o requerente que recebeu em sua 

residência um boleto emitido pelo requerido referente ao financiamento de 

um veículo realizado em seu nome. Relata que jamais realizou o 

financiamento citado e requereu a condenação do demandado a anular o 

contrato de financiamento, cancelar as parcelas do carnê e efetuar o 

pagamento de indenização pelos danos morais suportados, decorrentes 

da negativação de seu nome no cadastro dos inadimplentes. A inicial foi 

recebida em decisão de ID 14186371, a qual também deferiu a antecipação 

da tutela para suspender a cobrança das parcelas vencidas e vincendas, 

oriundas do contrato de financiamento. Petição de ID 14623933 pugnou 

pela concessão de liminar para exclusão do nome do requerente do SPC e 

Serasa. Decisão de ID 14674436 determinou a imediata baixa do seu nome 

nos cadastros de inadimplência da SERASA e SPC. Em ID 15121997 o 

autor pugnou por nova intimação do banco requerido para que cumpra a 

liminar deferida, o que foi indeferido em decisão de ID 15181950. O 

requerido, devidamente citado, apresentou contestação em ID 15212796 

argumentando a legitimidade do débito, alegando ter ocorrido suposta 

fraude em que também foi vítima o reclamado, ausência de provas dos 

danos morais, fixação em critérios proporcionais e impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. Impugnação à contestação apresentada em ID 

15278166. Audiência de conciliação realizada em ID 15293211. 

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir pugnou pela determinação de que o requerido junte 

aos autos o contrato original que originou o débito discutido e realização 

de perícia grafotécnica, bem como a fixação de multa por descumprimento 

da obrigação de retirar o nome do autor do cadastro dos inadimplentes. Os 

autos vieram conclusos. Eis a síntese necessária. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Em que pese a parte autora tenha pugnado pela intimação do banco 

reclamado para apresentar o contrato original ensejador da cobrança ora 

discutida, além da produção de prova pericial grafotécnica, tenho que tal 

medida não se mostra necessária, eis que o ônus da prova foi invertido 

em desfavor do reclamado, todavia, este não efetuou qualquer prova nos 

autos que venha a desprestigiar a tese autoral, tornando assim, 

despicienda a instrução do feito. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou o recebimento de boleto bancário em seu nome, oriundo 

de negociação desconhecida com o requerido, bem como comprova a 

negativação de seu nome, consoante se observa dos documentos 

acostados. Em contrapartida, o requerido sustenta a legitimidade do débito, 

alegando ter ocorrido suposta fraude em que também foi vítima o 

reclamado, ausência de provas dos danos morais, fixação em critérios 

proporcionais e impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, 

não acostou quaisquer provas com o fim de corroborar as alegações 

vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto 

ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras 

alegações de ter exercido apenas seu direito regularmente. In casu, 

ressalto que as providências pugnadas pela parte requerente na verdade 

deveria ter sido formulada pela parte reclamada, haja vista que recaia 

sobre esta apresentar o contrato originário do suposto débito e pleitear a 

realização de perícia de modo tentar comprovar a legitimidade da cobrança 

efetuada. Entretanto, restando silente, como ocorreu no presente feito, a 

procedência do pleito exordial é medida escorreita. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Quanto ao dano moral, a presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra que a 

autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

débito ora impugnado. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas não 

contratadas, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

“Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - 
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 

203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar o 

requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor MANOEL DE FARIAS 

MOZER, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. DECLARO ainda a nulidade do contrato de financiamento 

de n° 0126423359, DETERMINANDO, por consequência, que o requerido 

proceda às diligências necessárias para o cancelamento das faturas 

emitidas no carnê. DEIXO de fixar multa por descumprimento da liminar 

concedida, uma vez que o requerente em todas as oportunidades juntou o 

mesmo comprovante de negativação do nome do autor, datado de 

30/07/2018, não restando, portanto, demonstrada a desobediência e 

descumprimento alegados. CONDENO o requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

do CPC. Com o trânsito e julgado e nada sendo requerido pelas partes, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 3 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001007-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON DOS REIS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001007-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON DOS REIS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001876-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Sandra Lima dos Santos contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16855552/16855908. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Primeiramente, 

embora conste dos autos pedido de tutela antecipada, a requerente o fez 

com o fito de ser analisada quando da prolação de sentença de mérito, 

consoante disposto no item “c” da exordial, motivo pelo qual deixo para 

analisar o referido pleito no momento oportuno. NOMEIO perito Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente 

de compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 
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parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001879-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Eliane Aparecida da Silva Rocha contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16860578/16860881. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

Agravo improvido. (TRF3 12544 SP 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado pelas contribuições feitas conforme id nº 

16860860, não comprovara, ainda que sumariamente, a alegada 

incapacidade, tendo em vista que os atestados médicos trazidos 

encontram-se desatualizados ou já expirados. Assim, restam algumas 

provas imprescindíveis para o restabelecimento do beneficio pretendido. 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. 

Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos 

para a perícia médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, 

nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001880-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY NICASIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Suely Nicasio de Souza contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16862276/16862789. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado pelas contribuições feitas conforme id nº 

16862618, não comprovara, ainda que sumariamente, a alegada 

incapacidade, tendo em vista que os atestados médicos trazidos 

encontram-se desatualizados ou já expirados. Assim, restam algumas 

provas imprescindíveis para o restabelecimento do beneficio pretendido. 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. 

Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos 

para a perícia médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, 

nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001814-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste - MT, 27 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001815-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste - MT, 27 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001304-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIO DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão de se configurar como uma fase onerosa e desnecessária no 

tocante das causas relacionadas à Fazenda Pública Estadual e suas 

Autarquias, devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se 

à eficácia do novo diploma processual civil. Cuida-se de “Ação de 

Correção de Perdas Salariais c.c pedido de Antecipação de Tutela” 

proposta por ELICIO DE SOUZA GOMES contra o MUNICÍPIO DE MIRASSOL 

D’OESTE/MT, alegando que são servidores do Requerido, e que sofreram 

prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do cruzeiro real 

para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98% no vencimento dos mesmos, pugnando, em sede de tutela 

antecipada, a imediata incorporação do percentual faltante. Após 

interposição de agravo, fora concedida liminarmente em sede recursal a 
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gratuidade da justiça ao autor, conforme id nº 16679688. Os autos vieram 

conclusos. De pronto, RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos 

legais (arts. 319 e 320 do NCPC) e DEFIRO as benesses da justiça 

gratuita. Pois bem. Por perseguir a parte autora tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida antecipação 

são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá ser 

concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, 

nota-se que a pretensão da parte autora não está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No tocante ao primeiro requisito, qual seja a relevância do direito 

perseguido, restou demonstrado a sua plausibilidade consoante 

documentações instruídas na inicial, quais sejam: os extratos de 

pagamento dos salários. Assim, no que toca ao periculum in mora, não o 

vislumbro, tendo em vista que a parte autora não colacionou 

documentações que indicassem os prejuízos sofridos pelas partes em 

razão da diferença salarial ainda não restituída, mesmo porque continuam 

percebendo os respectivos salários sem qualquer debilidade 

socioeconômica. Não obstante, tal pedido se confunde com o mérito e o 

mesmo deve ser analisado na fase processual adequada, em respeito ao 

princípio da paridade de armas. Acerca do tema, eis os entendimentos dos 

nossos Tribunais Pátrios: “TJ-RN - Agravo Regimental em Ação Rescisória 

AGR 63494 RN 2009.006349-4/0001.00 (TJ-RN) Data de publicação: 

12/08/2009 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. 

AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO RISCO DE 

DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE 

NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA PRINCIPAL. 

PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. TJ-RN - Agravo Regimental em Ação 

Rescisória AGR 12696 RN 2009.012696-1/0001.00 (TJ-RN) Data de 

publicação: 10/03/2010 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU 

PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA REFERENTE À SUSPENSÃO DA 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% SOBRE A REMUNERAÇÃO, BEM COMO 

A INSTITUIÇÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NOS PAGAMENTOS. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 

Constatada a ausência do fundado receio de dano grave ou de difícil 

reparação e, ainda, a ausência de provas aptas a demonstrar a 

imprescindibilidade da medida, não há como deferir o pleito de antecipação 

da tutela pretendida. Agravo improvido. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA 

ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO 

DO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO 

JUDICIAL QUE NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA 

PRINCIPAL. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo Regimental em Ação 

Rescisória Nº Relatora: Desembargadora Célia Smith. Data do julgamento: 

12/08/2009 in www.tjrn.Jjus.br/jurisprudencia) TJ-DF - Agravo de 

Instrumento AGI 20130020093539 DF 0010178-85.2013.8.07.0000 (TJ-DF) 

Data de publicação: 21/05/2014 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. 

REQUERIMENTO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA 

DEMANDA. 1. NÃO SE AUTORIZAM MEDIDAS DE EXCEÇÃO SEM A 

PRESENÇA DE UM PERIGO DE DANO IMEDIATO, INCONTORNÁVEL, 

ABSOLUTO, SOB PENA DE SE IMPOR PREJUÍZO DESNECESSÁRIO E SEM 

JUSTIFICATIVA DE DIREITO À OUTRA PARTE. 2. A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA NÃO PODE SER DEFERIDA QUANDO ESGOTA O 

OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.” (negritos 

nossos) Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE a 

parte demandada para responder à ação no prazo legal, ou ratificar a 

contestação já apresentada nos autos. Após, À autora para querendo 

apresentar impugnação, ou ratificar a já constante nos autos (art. 351 do 

NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001138-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER SAES - EIRELI - ME (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora para efetuar o recolhimento do preparo 

de carta precatória a ser remetida à Comarca de Cáceres - MT, para 

citação da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250336 Nr: 3201-91.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Jose dos Santos, Luana dos Santos de Freitas, 

Ginichely dos Santoa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da requerente incrustado às fls. 94/94-v, tendo em vista 

que os dados juntados pela demandada às fls. 88/90 se tratam de parte 

diversa e estranha a presente lide, de modo que DETERMINO que se 

desentranhem os referidos documentos, devendo ser certificado nos 

autos o trânsito em julgado da sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 227920 Nr: 704-75.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. D. da Silva Transportes - ME, Sirlei Rodrigues 

Cassiotti da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Laranja, Maria Aparecida 

Piovezan Laranja, Jose Roberto Laranja, João Carlos Laranja, Marli 

Aparecida Laranja Moreira, Antonio Laranja, Ana Maria Laranja de 

Miranda, Robson Ribeiro Laranja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 189, devendo a requerida Maria Aparecida 

Piovezan Laranja ser citada pelo correio, no endereço apresentado às 

folhas encimadas, nos termos da decisão incial.

Caso reste infrutífero o ato citatório, desde já INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, INTIME-SE o requerente para comprovar o pagamento das 

despesas postais em 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235365 Nr: 375-29.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Augusto de Moraes Pessamilio e outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ogusuku - OAB:SP 

137.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos.

Considerando que aos embargos à execução opostos em apenso não 

fora atribuído efeito suspensivo, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar e requerer o que é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido in albis, INTIME-SE pessoalmente para cumprir a 

determinação ora exarada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 103010 Nr: 947-92.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. G. Ferreira Confecções, Rubens Gomes 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 Vistos.

Considerando que aos embargos à execução opostos em apenso não 

fora atribuído efeito suspensivo, conforme decisão de fls. 18/18-v, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar e requerer o que é de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 195957 Nr: 3740-96.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 (...)Pelo exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de fl. 44, tão somente 

para DETERMINAR a averbação da penhora sobre os direitos decorrentes 

do contrato de alienação fiduciária do veículo registrado em nome da parte 

executada penhorado à fl. 42. Efetivada a averbação, INTIME-SE a 

exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’ Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 27038 Nr: 945-30.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orvanice de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes - OAB:10.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO o cálculo de fl.172/173, de modo que DETERMINO que 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

Após, com o pagamento da RPV encimada, EXPEÇA-SE competente 

alvará, observando a conta ora informada à fl.170.

Empós, com o levantamento de alvará, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 28 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248940 Nr: 2585-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Aparecida Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora acerca do pagamento da RPV, para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado 

como quitação integral.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 166608 Nr: 3054-41.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSB, CBG, AVBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar os pedidos às fls. 81/81-v, DETERMINO que INTIME-SE a 

parte autora para apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241725 Nr: 3755-60.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdS, LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ex positis, nos termos do art. 866 do NCPC, DEFIRO o pedido de fls. 

108, de modo que SE EXPEÇA mandado de penhora, no percentual cuja 

fixação DETERMINO que seja realizada sobre 10% do faturamento da 

empresa executada, a ser cumprido mediante expedição de OFÍCIO às 
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empresas de cartão de crédito indicadas às fls. 44/45, sendo observados 

o elevado valor do débito exequendo concomitante à proporcionalidade da 

execução e devendo a Secretaria de Vara expedir o necessário a 

tanto.Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnar o que entender de direito, sendo o silêncio interpretado como 

qu i tação  in teg ra l .Por  f im ,  CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247655 Nr: 1945-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erika Lazareti Goveia - ME, Erika Lazareti 

Gouveia, Wender Fábio Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 67/68 da exequente de efetuar penhora nas 

contas do executado, eis que tal medida já foi efetivada às fls. 64/66, não 

havendo qualquer indício de que nova diligência neste sentido possa 

restar exitosa.

Ademais, INDEFIRO o pleito do executado de fls. 71/73, haja vista que o 

bloqueio realizado restou infrutífero, conforme fls. 64/66, não havendo que 

se falar em qualquer restrição nas contas correntes ou poupança do 

executado.

Outrossim, INTIME-SE o exequente para requerer o que é de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido in albis, INTIME-SE pessoalmente o exequente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243426 Nr: 4657-13.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Garcia Sebaldeli, Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 INDEFIRO o pleito de redesignação de fls. 316/317, uma vez que não há 

choque de horários entre as audiências designadas, bem como em razão 

das audiências serem todas realizadas nas dependências deste Fórum, o 

que permite o aguardo dos patronos peticionantes em caso de atraso na 

solenidade precedente.

Ademais, consigno que as ações desta natureza são afetas à Meta do 

CNJ devendo ser evitado retardos desnecessários e demandando a 

impressão da máxima celeridade para julgamento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 3 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 219593 Nr: 3520-64.2014.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Pinto Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etienne Wallace Pascutti - 

OAB:PR / 59.442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 Vistos.

Ante teor da certidão de fl.160, dê-se VISTA à parte exequente para 

requerer o que é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 03 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 142418 Nr: 3346-60.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divaneti Martins Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, TORNO sem efeito a decisão de fls. 175/17-v, 

devendo a requerente manejar a competente ação, seja ela judicial ou 

administrativa.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIMEM-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 03 de dezembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228007 Nr: 756-71.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Espindola Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Pedro Espindola Cabral em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora fora intimada acerca do levantamento 

de alvará, exarando seu ciente (fls. 111).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 72609 Nr: 781-94.2009.811.0011
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nacional Expresso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudimeire Mendes da 

Silva Mota - OAB:110.139/MG, Gilberto Belafonte Barros - 

OAB:79396/MG

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 101, razão pela qual certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença de fl. 96.

Após, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente, com observância aos 

dados bancários ora informados.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a exequente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 3 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 20579 Nr: 897-42.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INdMNeQI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Ribeiro Soares - 

OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ex positis, nos termos do art. 866 do NCPC, DEFIRO o pedido de fls. 

125, de modo que SE EXPEÇA mandado de penhora, no percentual cuja 

fixação DETERMINO que seja realizada sobre 5% do faturamento da 

empresa executada, devendo o representante legal da empresa 

executada efetuar mensalmente o depósito do montante estabelecido, 

juntamente com comprovantes do faturamento, sob pena de 

responsabilização.Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pugnar o que entender de direito, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 47 Nr: 3-62.1988.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilario Lopes, ANTÔNIO BARROS DE BRITO, 

ANTÔNIO PERLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Pereira da Silva - 

OAB:1459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da certidão de fls. 126, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe o atual endereço dos executados.

Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 140850 Nr: 3206-26.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Maria Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de direito, acerca da 

manifestação do INSS à fl.178/178-v, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 03 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255297 Nr: 5712-62.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante os autos me tenham vindo conclusos para prolação de 

sentença, analisando atentamente o feito, verifico que não consta dos 

autos qualquer informação acerca da citação da demandada para 

contestar o feito, ou, eventual transcurso de prazo a tanto.

Assim, DETERMINO seja certificado nos autos, sendo que em caso de ser 

apresentada contestação, INTIME-SE a autora para impugná-la, se assim o 

quiser, no prazo legal.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste - MT, 03 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241116 Nr: 3486-21.2016.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Mirassol D´Oeste- Mirassol -Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JUNIOR - OAB:67287, MARCELO ANTONIO DA SILVA - OAB:21332/O

 Vistos.

INDEFIRO o pleito de fl. 145, uma vez que pelo Alvará de fl. 132 é possível 

averiguar que o mesmo fora confeccionado com a opção de levantar o 

“valor total para zerar a conta”, razão pela qual não há que se falar em 

existência de valores remanescentes.

Ademais, ARQUIVE-SE nos termos da sentença de fls. 115/116.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 3 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242045 Nr: 3919-25.2016.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Mirassol D´Oeste
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Mirassol D´Oeste- Mirassol -Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JUNIOR - OAB:67287, MARCELO ANTONIO DA SILVA - OAB:21332/O

 Vistos.

INDEFIRO o pleito de fl. 122, uma vez que pelo Alvará de fl. 117 é possível 

averiguar que o mesmo fora confeccionado com a opção de levantar o 

“valor total para zerar a conta”, razão pela qual não há que se falar em 

existência de valores remanescentes.

Ademais, ARQUIVE-SE nos termos da sentença de fls. 110/111.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 3 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254723 Nr: 5495-19.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Pereira Ribeiro, Tomaz Aquino Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Mirassol 

D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.69, de modo que INTIME-SE a parte autora para 

comparecer à Defensoria Pública, com o fito de dar cumprimento na 

decisão de fls.59/61, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 03 de dezembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259122 Nr: 1474-63.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pamela Cristiane Miranda Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 53, bem como, da manifestação de 

fls.55/59-v, DEFIRO o pleiteado, de modo que, REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para o dia 19/02/2019 às 15h00min nos termos da 

decisão de fl.47.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 28 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238493 Nr: 2032-06.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito do pedido vertido pela exequente às fls. 120, denota-se que 

em verdade discorda do cálculo apresentado pela executada, de modo 

que deverá dar o devido e cabível impulsionamento ao feito, sendo seu o 

ônus de colacionar planilha de cálculo que entende correto, para ser dado 

início ao cumprimento de sentença.

 Assim INDEFIRO o pedido da exequente, razão pela qual DETERMINO que 

se INTIME a autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255841 Nr: 5956-88.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 53, de modo que DETERMINO que expeça-se 

Mandado de Citação com a finalidade de citar o executado nos endereços 

acostados a folha encimada, nos termos da decisão de fl. 30/30-v.

Se a diligência supramencionada restar infrutífera, INTIME-SE o exequente 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, DETERMINO que todas as intimações sejam feitas em nome do 

advogado Gustavo R. Góes Nicoladelli, OAB/PR 56.918 e em nome da 

advogada Fabiula Müller Koenig, OAB/PR 22.819.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248458 Nr: 2307-18.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procuradoer do Estado - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de desistência de fl. 51, DETERMINO a 

intimação da requerida para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como anuência, nos termos do 

art. 485, §4º, do CPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 134585 Nr: 2145-33.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Cooperativa de C.L.A.A.do Oeste MT-Sicredi 
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Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldir Ávila de Menezes Filho, Marilza 

Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 162, suspendendo o feito por 1(um) ano.

Após o transcurso do prazo desta suspensão, VISTA à exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

Empós, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 27 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 6902 Nr: 18-89.1992.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Egnomar de Freitas Tiago, FRANCISCO MESSIAS SABER 

MOLON, Samuel Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A, Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:OAB/PR 

8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 420, suspendendo o feito até 27/12/2018.

Após o transcurso do prazo desta suspensão, VISTA à exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

Empós, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 27 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234346 Nr: 4434-94.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdS, TSdS, LSFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 Vistos.

Considerando que não se esgotaram todos os meios de tentativa de 

citação da requerida, INDEFIRO o pedido de citação por edital de fl.110.

No mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

COBRANÇA DE TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. 

CITAÇÃO POSTAL NEGATIVA. CABIMENTO DA CITAÇÃO POR OFICIAL DE 

JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PROVIDO. 

SENTENÇA ANULADA.

 I Cabimento da citação por Oficial de Justiça, após tentativa frustrada de 

citação postal nas ações de execução fiscal.

 II Descabida é a citação por edital antes de esgotado todas as 

modalidades de citação, Súmula 414 do STJ.

 III - Sentença anulada. Apelo provido. (Classe: Apelação,Número do 

Processo: 0306220-10.2013.8.05.0150, Relator (a): Maria de Lourdes 

Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 08/03/2017 )

(Processo: APL 03062201020138050150, Órgão Julgador: Primeira 

Câmara Cível, Publicação: 08/03/2017, Relator: Maria de Lourdes Pinho 

Medauar)

Assim, DETERMINO a intimação do exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis descortine o endereço do executado, comprovando nos 

autos documentalmente, com o fito de se exaurir todas as opções 

constantes nos art. 256 do CPC, sendo que, em caso de pedido de 

pesquisa via sistemas conveniados, deverá trazer o mínimo de dados 

necessários a tanto, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de novembro 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238615 Nr: 2083-17.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francis Maris Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Municipio de Mirassol 

D´Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:OAB/MT 8014, WESLEY APARECIDO MARTINS 

FERREIRA - OAB:21095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de juntada de revogação de mandado formulado à fl. 159, 

a fim de determinar a retificação da capa dos autos e sistema Apolo.

No mais, cumpra-se na íntegra a sentença de fls. 156/158.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33795 Nr: 4517-57.2008.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Curvelândia - MT, Elias Mendes Leal Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Martinez Pereira, João Edilson Bergamo, 

Mauro Antonio Farias da Silva, R. C. Matel & Cia Ltda ou Futuro Infoemática 

Ltda ou Fernando e Matel Ltda, A. A. Gomes & Cia Ltda, Cunha Cintra & 

Cintra Ltda, Banco do Brasil S/A, Rene Crespo Mantel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:, Fransérgio Rojas Piovesan - OAB:4848, Khristian Santana 

Ramos - OAB:10318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alceu Batista de Almeida 

Junior - OAB:, Alceu Batista de Almeida Junior - OAB:104994/SP, 

AMANDA CARINA UEHARA PAULA - OAB:357020, Ciclair Brentani 

Gomes - OAB:106475/SP, Dargilan Borges Cintra - OAB:9.150, João 

Batista Araujo Barbosa - OAB:9847, Sérgio Ricardo Batista de 

Almeida - OAB:167118/SP, Sergio Ricardo Batista de Almeida - 

OAB:MT 167118, Vinícius Castro Cintra - OAB:10.044, William José 

de Araújo - OAB:MT / 3.928

 Intimação do Procurador da parte requerida para devolução imediata dos 

autos, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249102 Nr: 2647-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Ferreira Soares, 

Luiz Carlos Cezário, Carlos Alberto Nunes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 
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Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Proença - OAB:15440, 

CARLA CRISTINA CEZARIO - OAB:22.464/MT, IGOR CHRISTIAN 

ADRIANO SALGUEIRO - OAB:24525, RAFAEL MIRANDA SANTOS - 

OAB:22.550/MT, RENATA SILVA COSTA SALCI - OAB:22.569/MT, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 Intimação dos Procuradores da parte requerida para comparecerem na 

audiência de Instrução redesignada para o dia 14/02/2019, às 14hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 176089 Nr: 301-77.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Márcia Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A - Financiamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DE ROSSO 

AFONSO - OAB:195972, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 (...)Assim, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 427/427-v, totalizando 

a importância de R$ 70.406,75 (setenta mil quatrocentos e seis reais e 

setenta e cinco centavos).Posto isso, procedam ao levantamento do valor 

no importe de R$ 70.406,75 (setenta mil quatrocentos e seis reais e 

setenta e cinco centavos) em favor da parte exequente em conta indicada 

às fls. 372, devendo ser o remanescente da penhora de fls. 334 levantado 

em favor do executado em conta a ser informada. Para tanto, INTIME-SE a 

executada para que apresente os dados bancários necessários à 

liberação do valor excedente penhorado.De tudo cumprido, INTIME-SE 

exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo que 

o silêncio será interpretado como quitação.Com o transcurso do prazo e a 

devida quitação, conclusos para extinção da execução.Outro cenário, 

CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 3 de dezembro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249281 Nr: 2722-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Fabiana Oliveira da Silva 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informa que os alvarás foram 

devidamente levantados, requerendo assim a extinção do presente feito. 

(fl.72).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 145100 Nr: 3790-93.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelson Adriano de Paula Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.143-v, de modo que DETERMINO que a patrona 

constituída no presente feito junte aos autos contrato de honorários que 

previu o percentual de 30%, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, com a juntada ao INSS para manifestar sobre o contrato, no prazo 

lega.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 03 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 199706 Nr: 4287-39.2013.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 76 de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE à exequente 

para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo de sem manifestação, INTIME-SE pessoalmente a 

exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se, sob pena de 

extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 03 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 183851 Nr: 1649-33.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Queiróz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil 

de 2015, o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a 

impugnação apresentada pelo devedor não se sujeita às regras comuns 

de execução, e, consequentemente, do não impedimento de prática de 

atos executivos em razão do recebimento dessa forma de defesa do 

devedor. Não se pode averiguar sob a ótica dos efeitos da impugnação 

apresentada pela Fazenda Pública, ou seja, se a mesma possui efeito 

suspensivo ou não, eis que a previsão constitucional para a expedição de 

precatório traz como consequência inevitável o sobrestamento do trâmite 

do procedimento do cumprimento de sentença.
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Diante o exposto, RECEBO impugnação à execução de sentença, uma vez 

que são tempestivos, e SUSPENDO a execução.

Ademais, nos termos do art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte 

impugnada, na pessoa de seu advogado, para opor a impugnação à 

execução no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Empós, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 03 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 170153 Nr: 3751-62.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane da Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o certificado à fl. 218, e, considerando o art.22, §4º, da Lei 

n. 8906/94 e art. 24 da CJF nº 168/2011 , DEFIRO o pedido de fls. 184/185 

para autorizar o destaque de honorários contratuais a serem pagos no 

percentual 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser recebido pela 

autora, tal qual contratado.

REQUISITE-SE o pagamento nos moldes pugnado.

Com o transcurso do prazo para pagamento, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestação, advertindo que o silêncio será interpretado como 

quitação integral.

Somente então, certifique-se e façam-me conclusos.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250177 Nr: 3124-82.2017.811.0011

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto, com o fito de dar efetivada a liminar deferida nos autos, 

DETERMINO:I) o bloqueio de verbas no valor de R$ 17.300,00 (dezessete 

mil e trezentos reais), orçamento de fl. 18, nas contas do Estado de Mato 

Grosso, ressaltando que outrora já fora realizado bloqueio 38/39, mas não 

foi o suficiente, tendo em vista que aquele valor bloqueado correspondia 

apenas ao valor da prótese, restando agora penhorar o valor referente 

aos honorários médicos e dos assistentes.II) a devolução dos valores 

levantados às fls. 50, a ser depositado em conta judicial, para posterior 

repasse diretamente ao estabelecimento que comercializa tal prótese, 

seguindo novo entendimento desta magistrada.III) Após o bloqueio e 

vinculação à Conta Única do Poder Judiciário, OFICIE-SE aos profissionais 

que realizarão a cirurgia e ao estabelecimento comercial que comercializa 

a prótese para que em 48 (quarenta e oito) horas apresentem dados 

bancários e documento comprobatório para transferência dos valores. 

Empós, proceda-se à liberação, comunicando aos mesmos e à autora para 

as providencias cabíveis, em 05 (cinco) dias, de tudo comprovando nos 

autos. Na mesma oportunidade, advita-se o referido estabelecimento e 

profissionais de saúde do dever de colacionar a nota fiscal 

correspondente, em até 05 (cinco) dias do acolhimento do paciente ou 

eventual impossibilidade – caso em que deverá devolver o valor corrigido 

pelos índices oficiais -, sob pena de responsabilização.IV) Por fim, À 

AUTORA para pugnar o que de direito em 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção anômala do feito.Observe-se ainda a necessidade de que nas 

notas fiscais deve constar, na forma do artigo 180, VII, a, do Decreto 

Estadual 2212/2014 as seguintes informações complementares: local de 

entrega, número do processo, nome do autor e seu CPF, e a inscrição “em 

cumprimento ao mando judicial expedido pelo Juízo da Primeira Vara Cível 

da Comarca de Mirassol D’Oeste”. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251320 Nr: 3742-27.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Borges de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de deliberar acerca do narrado pelo INSS no petitório de fls. 64/65, 

verifico que, a despeito de a douta causídica já ter manifestado nos autos 

às fls. 66, a referida manifestação está eivada de contradição, conquanto 

ora afirme discordar das alegações da Autarquia demandada, ora pugne 

pela homologação do cálculo por ela apresentado.

Dessa feita, com o fito de evitar prejuízo às partes, DETERMINO a 

derradeira intimação da requerente para manifestar-se no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como concordância ao 

aduzido pela requerida.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253683 Nr: 5074-29.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 50/51, para o fim de determinar que seja oficiado o 

INSS para que proceda ao cancelamento dos descontos referentes à 

pensão alimentícia da filha Lorrayne Francielly de Lima, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme decisão proferida nestes autos, devendo ainda 

encaminhar cópia de documentos que comprove referido cumprimento.

Após, juntada a resposta da autarquia federal, INTIME-SE o requerente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do silêncio ser 

interpretado como satisfação total da obrigação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 28 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239388 Nr: 2454-78.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdA, LOAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 73, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, compareça a 

DPE, a fim de dar o devido andamento e realizar sua defesa processual.

Transcorrido o prazo in albis, À Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246662 Nr: 1456-76.2017.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNB, JDNA, LGNA, JFNdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Empós, decorrido o prazo, com ou sem manifestação e devidamente 

certificados, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito 

ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235657 Nr: 566-74.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ernesto José Correa Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pagamento da RPV expedida às fls.90/91, DETERMINO o 

levantamento do valor depositado, observando a conta bancária ora 

informada.

EXPEÇA-SE o competente Alvará.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Após, devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 142505 Nr: 3413-25.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Hideraldo Bruno Camilotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT 11.473/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos José de Campos - 

OAB:14526, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994, Thiago José 

de Campos - OAB:13.293

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Execução de Sentença.

No mais, determino que intime-se a parte ré novamente nos termos da 

decisão de fl.135, uma vez que fora cumprida equivocadamente intimando 

a autora na pessoa de seu patrono, quando deveria ser a parte devedora.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253825 Nr: 5124-55.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rener Damacena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

74/90, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 04 de Dezembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110499 Nr: 2026-09.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Márcio Martinez 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, Cléo Adriana Sander da Silva - OAB:9036, JOICE PINTO 

PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O, Sergio Ricardo Batista de 

Almeida - OAB:MT 167118, Tanielly Pastick Alves - OAB:2.2359, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimação do Procurador da parte requerida para devolução imediata dos 

autos, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155900 Nr: 1087-58.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuzimar Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cezar Massam Nichols 

- OAB:11.270

 Intimação do Procurador da parte requerida de que foi designada a data 

04/02/2019, às 15hs para a oitiva da testemunha constante na ordem 
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deprecada a qual foi distribuida perante a Vara Única da Comarca de São 

José dos Quatro Marcos-MT sob nº. 3323-83.2018.811.0039- cód. 91402

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150336 Nr: 154-85.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O, Tanielly Pastick Alves - OAB:2.2359

 Intimação das Procuradoras da parte requerida de que foi redesignada a 

data para inquirição da testemunha arrolada para o dia 05/12/2018, às 

14hs40min nos autos de Carta Precatória - (processo digital ) nº. 

0007117-15.2018.8.26.0292 da 3ª. Vara Civel da Comarca de Jacareí-SP

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113723 Nr: 2239-15.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Martinez Pereira, Mauro Antonio Farias 

da Silva, João Edilson Bergamo, Rene Crespo Mantel, Futuro Informática 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, Sergio Ricardo Batista de Almeida - OAB:MT 167118, 

VINICIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044

 Intimação do Procurador da parte requerida para devolução imediata dos 

autos, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253370 Nr: 4938-32.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Garcia de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do exequente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 46, cujo o teor transcrevo: 

Certifico que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM. Juiz(a) de 

Direito da 1ª Vara desta Comarca, Processo n.º 4938-32.2017.811.0011 - 

Cód. 253370, que me dirigi ao endereço consignado no Mandado, no dia 

03/12/2018 às 08:00hs, e, PROCEDER A PENHORA, INTIMAÇÃO E 

AVALIAÇÃO DOS BENS do Sr.º ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO, 

pois a documentação que acompanha o Mandado e contém informações 

dos bens está “ilegível”, tentamos contato telefônico com o Patrono dos 

Exequentes(65 3023-1150), onde este se comprometeu a enviar cópia 

com melhor resolução no whatssup particular deste Oficial, pois o sistema 

do TJMT bloqueia arquivos no e-mail funcional, o que não ocorreu até a 

presente data. Desde informamos que estamos à disposição para cumprir 

esta diligência assim que seja juntado aos autos um documento legível. O 

referido é verdade e dou fé. Mirassol D’oeste/MT, 03/12/2018. LÚCIO 

MAURO LEITE LINDOTE, Oficial de Justiça, Matrícula 8275.

 Mirassol D’Oeste – MT, 04 de Dezembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154221 Nr: 825-11.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Márcio Martinez 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872, Tanielly Pastick Alves - OAB:2.2359, Valdinei 

Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimação do Procurador da parte requerida para devolução imediata dos 

autos, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256937 Nr: 454-37.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Sanches Romão, Sérgio Alves Pereira, 

Leonice Maria Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872

 Intimação dos Procuradores das partes requerida da r. decisão de fls. 

167 a qual encontra-se disponível no site do TJMT bem como para 

comparecerem na audiência de Instrução e julgamento para o dia 

14/02/2019, às 15h00min, sendo que o rol de testemunhas deverá aportar 

aos autos no prazo do art. 407 do CPC, sob pena de preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156530 Nr: 1186-28.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 Intimação do Procurador da parte requerida da r. decisão de fls. 344/345 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 72308 Nr: 705-70.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Ribeiro Marchiolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Izabel Ribeiro Marchiolli em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informa que os alvarás foram 

devidamente levantados, requerendo assim a extinção do presente feito. 

(fls.152).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 
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consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 27 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 225895 Nr: 4630-98.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide da Silva Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Impugnação à Execução oposto por Instituto Nacional Do 

Seguro Social – INSS em face de Alaide da Silva Siqueira.

Instada, a impugnada manifestou concordando com o cálculo do 

impugnante à fl.86/86-v.

Os autos vieram conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a manifestação da impugnada, ACOLHO a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito da impugnante, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, razão por que HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à fl. 86/86-v.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

DEIXO DE CONDENAR a impugnada em custas e despesas processuais 

ante a ausência de resistência à pretensão.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando-se o cálculo apresentado à fl. 

86/86-v, com a consequente expedição dos alvarás competentes.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 147932 Nr: 4134-74.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Fakine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B, Liliane 

Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Impugnação à Execução oposto por Instituto Nacional Do 

Seguro Social – INSS em face de José Carlos Fakine.

Instada, a impugnada manifestou concordando com o cálculo do 

impugnante à fl.168/168-v.

Os autos vieram conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a manifestação da impugnada, ACOLHO a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito da impugnante, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, razão por que HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à fl. 168/168-v.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

DEIXO DE CONDENAR a impugnada em custas e despesas processuais 

ante a ausência de resistência à pretensão.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando-se o cálculo apresentado à fl. 

168/168-v, com a consequente expedição dos alvarás competentes.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29463 Nr: 99-76.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Alencar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Impugnação à Execução oposto por Instituto Nacional Do 

Seguro Social – INSS em face de Iraci Alencar de Souza.

Instada, a impugnada apresentou manifestação às fls. 171/172.

Diante da discordância da impugnada, os autos foram remetidos ao 

Contador Judicial.

Cálculo judicial aportado às fls. 176/177.

Ambas as partes manifestaram concordância com o cálculo judicial às fls. 

178 e 179-v.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Considerando a manifestação das partes, ACOLHO a pretensão deduzida 

na inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito da impugnante, nos termos do art. 

487, I, do CPC, razão por que HOMOLOGO os cálculos apresentados às 

fls. 176/177.

Com base no princípio da sucumbência, CONDENO a impugnada ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, todavia, SUSPENDO sua exigibilidade, 

nos termos da Lei 1.060/50.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando-se o cálculo apresentado às 

fls.176/177.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255254 Nr: 5681-42.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elena Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 
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OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução invertida movida pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a favor de Maria Elena Alves dos Santos, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A Autarquia Demandada aportou cálculo do débito atualizado à fl. 61.

À fl.63, a autora concorda com o cálculo apresentado pela parte ré.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a autora concordou com o 

valor apresentado pela autarquia, HOMOLOGO o cálculo acostado à fl. 61 

dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252648 Nr: 4407-43.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Eleoterio Veda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Impugnação à Execução oposto por Instituto Nacional Do 

Seguro Social – INSS em face de Antonio Eleoterio Veda.

Instada, a impugnada manifestou concordando com o cálculo do 

impugnante à fl.91.

Os autos vieram conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a manifestação da impugnada, ACOLHO a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito da impugnante, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, razão por que HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à fl. 91.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

DEIXO DE CONDENAR a impugnada em custas e despesas processuais 

ante a ausência de resistência à pretensão.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando-se o cálculo apresentado à fl. 

91, com a consequente expedição dos alvarás competentes.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259690 Nr: 1695-46.2018.811.0011

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPF, EdJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O, Wanderley Lopes Conceição - OAB:14000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 318/319, de modo que uma vez que o requerido se 

deu por citado à fl. 320, concedo-lhe vista dos autos para oferta de 

manifestação, nos termos da decisão de fl. 315.

Após, AO Ministério Público para manifestação em igual prazo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 3 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 112818 Nr: 2184-64.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Osvaldo Gonçalves Moreia, Osvaldo Moreira 

Junior, Vanessa Castro Gonçalves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição 

na sentença debatida, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, 

razão por que a MANTENHO nos moldes em que prolatada.CUMPRAM-SE 

as determinações remanescentes da sentença supracitada. INTIMEM-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 121777 Nr: 163-81.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Guedes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por João Guedes dos Santos 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informa que os alvarás foram 

devidamente levantados, requerendo assim a extinção do presente feito. 

(fl.167).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 749 de 1103



Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258909 Nr: 1369-86.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Palermo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de “Ação Ordinária Previdenciária de Percepção de Benefício 

Previdenciário c/c antecipação de tutela” proposta por Emerson Palermo 

de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

qualificados, objetivando a concessão de tutela antecipada para 

restabelecimento/manutenção do benefício previdenciário de 

auxílio-acidente.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/20.

 A exordial foi recebida à fl. 21/23 sendo determinada a citação da 

demandada, indeferindo o pedido de tutela antecipada, além de nomear 

médico perito.

 Contestação pela parte requerida juntada às fls. 24/34.

Às fls. 37/39, impugna a parte autora a contestação da demandada.

Laudo pericial encartado às fls. 46/47.

Manifestação da autora acerca da perícia às fls. 48.

Mesmo intimada, a demandada deixou transcorrer o prazo para apresentar 

manifestação, consoante certidão de fls. 50.

 Os autos vieram-se conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De pronto, em que pese a preliminar de prescrição arguida pela Autarquia 

demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 

2018 não havendo que se falar em quinquênio.

Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte 

autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos 

exigidos à concessão do benefício postulado, disposto no artigo 86 da Lei 

8.213/91, cujo caput reza que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Depreende-se da disposição legal supra que à concessão do 

auxílio-acidente mister a observância dos seguintes requisitos: a) 

qualidade de segurado; b) ter sofrido um acidente de qualquer natureza; 

c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e; 

d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Nesse 

sentido:

“AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.APELAÇÃO 

DESPROVIDA. 1. Conforme relatório, trata-se de apelação da parte autora 

(fls. 199/201) em face da sentença (fls. 192/196v, de 26/03/2014) do 

Juízo Estadual de Várzea da Palma/MG, que, em ação de 30/05/2007, 

julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente. / Em seu apelo, a parte 

autora sustenta preencher os requisitos para fruição do benefício, pois, 

ao seu dizer, "existindo sequela irreversível, que logicamente reduz a 

capacidade para o trabalho do apelante, subsiste o direito do mesmo a 

receber o auxílio-acidente". 2. O auxílio-acidente consiste em benefício de 

natureza indenizatória, sendo concedido ao segurado que, em virtude de 

lesões provocadas por acidente de qualquer natureza, esteja com a sua 

capacidade laborativa reduzida para o trabalho que habitualmente exercia, 

nos termos do disposto no art. 86, caput da Lei 8.213/1991. 3. Não merece 

provimento o apelo da parte autora, pois, como bem fundamentado pelo 

juízo sentenciante, "o laudo produzido em Juíz, sob o crivo do 

contraditório, foi conclusivo no sento de que inexiste incapacidade laboral 

ou limitação funcional do autor, tendo este sofrido perda auditiva 

leve/moderada nas frequências de 2,3 e 4 Khz no ouvido direito e de 4 e 6 

Khz no ouvido esquerdo (em conformidade com os parâmetros do Anexo 

III, quadro 2,do Decreto 3.048/99)". 4. Apelação desprovida.A Turma, à 

u n a n i m i d a d e ,  n e g o u  p r o v i m e n t o  à  a p e l a ç ã o .  ( A C 

0059718-20.2014.4.01.9199, JUIZ FEDERAL GRIGÓRIO CARLOS DOS 

SANTOS, TRF1 - 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS, e-DJF1 DATA:27/07/2018 PAGINA:.)”

 Sabe-se que o benefício de auxílio-acidente, diferentemente dos demais, 

possui uma característica singular, tendo em vista a necessidade de 

comprovação, como o próprio nome disserta, da existência de um 

acidente, buscando assim uma indenização pelos danos dele decorrentes. 

Acerca dessa característica, o doutrinador Frederico Amado comenta:

“(...) O auxílio-acidente é o único benefício previdenciário com natureza 

exclusivamente indenizatória, não se destinando a substituir a 

remuneração do segurado, e sim servir de acréscimo aos seus 

rendimentos, em decorrência de um infortúnio que reduziu a sua 

capacidade laborativa. Com efeito, será concedido ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia ou mesmo impossibilidade de 

desempenho dessa atividade, uma vez possível a reabilitação profissional 

para outra que garanta a subsistência do segurado (...) (In, Curso de 

Direito e Processo Previdenciário, 10ª edição, 2018, pág. 977)”

 In casu, restou evidenciado que o demandante preenche os 

pressupostos para o deferimento do estabelecimento do auxílio-acidente, 

consoante provas amealhadas aos autos. Explico.

No que tange à qualidade de segurado da parte autora restou devidamente 

comprovada conforme documentos de fls. 32/33, donde se depreende que 

o autor contribuiu para Previdência.

Quanto ao acidente, tal restou devidamente demonstrado pelos atestados 

médicos os quais atestam que as lesões sofridas pelo autor são 

decorrentes do referido acidente (fls. 17/20).

Outrossim, referente aos terceiro e quarto requisitos, analisando 

detidamente o laudo pericial encartado às fls. 46/47, depreende-se que: 

“(...) Sim. Lesão na coluna pós cirúrgica com necessidade de 180 dias (...) 

Incapacidade Parcial e temporária – 180 dias (...) Acidente Automobilístico 

(...)”.

Cumpre destacar que, o inciso I do art. 26 da Lei 8.213/91 prevê que a 

concessão de auxílio-acidente independe de carência, ou seja, será 

apenas necessário comprovar o preenchimento dos requisitos constantes 

no art. 86, da mesma Lei para recebimento ao benefício em voga. Nesse 

sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR URBANO. 

SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. 

REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. 

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE 

DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Sentença sujeita à revisão de 

ofício, eis que proferida contra o INSS (art. 496, I, do NCPC) e de valor 

incerto a condenação. 2. O STJ tem entendimento consolidado de que, em 

matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na 

petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a 

concessão de benefício diverso do requerido na inicial, desde que o autor 

preencha os requisitos legais do benefício deferido (AgRg 1.305.049-RJ - 

Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJ 8.5.2012). 3. O 

auxílio-acidente será devido, como indenização, ao segurado que, após a 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213, de 1991. 

A sua concessão independe de carência, conforme dispõe o art. 26, I, da 

mesma Lei. 4. O perito médico judicial constatou não haver incapacidade 

para suas atividades laborativas habituais, não tendo direito ao benefício 

de auxílio-doença. Entretanto, restou comprovada a redução da 

capacidade para o trabalho em decorrência do acidente sofrido pela parte 

autora e, em observância ao princípio da fungibilidade, deve ser concedido 

o auxílio-acidente, correspondente a 50% do seu salário de benefício. 5. O 

termo inicial do benefício deve ser a data da cessação do auxílio-doença. 

6. No que concerne ao pagamento de prestações vencidas, será 

observada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei n. 

8.213/1991, e Súmula 85 do STJ). 7. Correção monetária e juros 

moratórios, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada 

quanto aos juros a Lei n. 11.960, de 2009, a partir da sua vigência. 8. 

Honorários advocatícios, de 10% da condenação, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ. 9. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, 

parcialmente providas, para reformar a sentença e julgar improcedente o 

pedido de auxílio-doença; auxílio-acidente concedido.A Turma, à 
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unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS e à remessa 

oficial, tida por interposta, para reformar a sentença e julgar improcedente 

o pedido inicial de auxílio-doença e concedeu o benefício de 

auxílio-acidente.

 (AC 0044834-78.2017.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:16/05/2018 PAGINA:.)”

Dessa forma, conclui-se que a parte autora, em razão de acidente de 

trabalho, teve redução significativa de sua capacidade laboral. Ou seja: é 

certo que a lesão, o nexo causal e a dificuldade em exercer a atividade 

laboral que habitualmente realizava também restaram comprovados pelo 

robusto conjunto probatório.

No que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do 

benefício, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por 

objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta 

peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do 

benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada.

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.

 Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão pela qual 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o auxílio 

acidente a Emerson Palermo de Oliveira, a partir da data do requerimento 

administrativo, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o qual 

perdurará pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias contados a 

partir da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao 

INSS administrativamente, com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, 

acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida . 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado.

 CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” 

o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226989 Nr: 242-21.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS, AFdS, TRdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Babora - 

OAB:9.578 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 446/446-v, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 198.777,48 (cento e noventa e oito mil, 

setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), 

observando CPF/CNPJ n° 14.995.667/0001-09, 142.715.081-87 e 

203.785.722-53, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, voltem-me CONCLUSOS para análise 

dos demais pedidos.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 30823 Nr: 1351-17.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Cordeiro dos Santos 

- OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 138, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 2.279,06 (dois mil, duzentos e setenta e 

nove reais e seis centavos), observando CPF/CNPJ n° 178.892.431-20, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 
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(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253426 Nr: 4971-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCL, EPdS, FFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 70/71, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 335.655,36 (cinquenta e quatro mil, 

setecentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), observando 

CPF/CNPJ n° 880.364.641-87 e 111.678.231-68, JUNTANDO-SE aos autos 

cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 224359 Nr: 4391-94.2014.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGFdO, ASLdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

AGUARDE-SE a devolução da carta precatória expedida à fl. 52, 

oficiando-se para tanto o juizo deprecado acerca de seu cumprimento. 

Devendo-se CUMPRIR na integra a decisão de fl. 32.

Caso infrutifero, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249881 Nr: 2980-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551, Ricardo Kawasaki - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com a juntada de novo endereço à fl. 69, DETERMINO que EXPEÇA-SE 

Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, para nova tentativa de 

busca e apreensão e citação do requerido, nos termos da decisão de 

fl.25.

INTIME-SE o patrono peticionante da disponibilidade da carta precatória 

após sua expedição.

Com a juntada da missiva, com ou sem cumprimento, INTIME-SE a parte 

autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE pessoalmente para dar 

andamento nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

anômala.

De tudo certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 30 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232761 Nr: 3461-42.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAG, AGVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante as informações prestadas à fl. 71 e extratos anexos, OFICIE-SE a 

empresa Minerva S/A para que regularize o desconto do pagamento em 

folha dos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018, bem como para que o 

valor descontado seja transferido para a conta da beneficiada, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de enriquecimento ilícito.

Após, VISTAS a requerente para informar se o valor foi transferido e 

pugnar o que de direito, no prazo legal.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253962 Nr: 5200-79.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Lemes Ltda, Argemiro Garcia de 

Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando que aos embargos à execução opostos em apenso não 

fora atribuído efeito suspensivo, conforme decisão de fls. 48/48-v, bem 

como que já houve prolação de sentença nos mesmos, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar e requerer o que é de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido in albis, INTIME-SE pessoalmente para cumprir a 

determinação ora exarada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176089 Nr: 301-77.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Márcia Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A - Financiamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DE ROSSO 

AFONSO - OAB:195972, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 Intimação dos Procuradores da parte executada para que apresente os 

dados bancários necessários à liberação do valor excedente penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247627 Nr: 1932-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Silvio Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do exequente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 70, cujo o teor transcrevo: 

Certifico eu, infra-assinado, que em cumprimento ao Mandado de Penhora 

e Avaliação, expedido pela MMª Juíza da Comarca de Mirassol D’Oeste – 

MT, extraído dos autos do código de nº.247627, onde figura como Parte 

Devedora – LOURENÇO SILVIO SOUTO, dirigi-me ao endereço mencionado 

nos autos, e lá estando, não foi possível Proceder com a Penhora em 

virtude que os bens indicados nos autos e a Parte Devedora não foram 

localizados, e segundo seu Pai o mesmo mudou-se para a Bolívia sem data 

prevista para o retorno, estando o mesmo atualmente em local incerto e 

não sabido. Sendo assim, devolvo o presente mandado em cartório para 

os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Mirassol D'Oeste-MT, 03 

de dezembro de 2.018. Reginaldo Pereira Fassaluci, Oficial de justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 04 de Dezembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253426 Nr: 4971-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto City Ltda, Emerson Pereira da Silva, 

Francisco Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação às fls. 39, DEFIRO a dilação do prazo, de 

modo que CONCEDO 10 (dez) dias ao exequente para providenciar a 

juntada do comprovante de pagamento das custas do Oficial de Justiça.

Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253426 Nr: 4971-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto City Ltda, Emerson Pereira da Silva, 

Francisco Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Vistos.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

CITEM-SE os executados para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no 

mandado que os executados poderão parcelar o débito exequendo, 

valendo-se da faculdade prevista no art. 916 do CPC.

No mais, considerando que a presente execução tem como um dos 

executados pessoa jurídica que se encontra em recuperação judicial, 

SUSPENDO a realização dos atos executivos em relação a esta, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Outrossim, DEFIRO o benefício do art. 212 do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de outubro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001828-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CUSTODIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001828-71.2018.8.11.0011. 

Considerando que o comprovante de endereço juntado com a exordial é 

desatualizado e não consta o nome da parte autora, determino que se 

proceda com emenda a peça inicial para que aporte ao autos comprovante 

de residência atualizado e tendo como titular a parte autora ou em hipótese 

de locação que seja apresentado o respectivo contrato, ou na falta deste, 

declaração do proprietário, com firma reconhecida em cartório, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320, 

NCPC. Empós, conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001830-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA OSINAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001830-41.2018.8.11.0011. 

Considerando que o comprovante de endereço juntado com a exordial é 

desatualizado e não consta o nome da parte autora, determino que se 
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proceda com emenda a peça inicial para que aporte ao autos comprovante 

de residência atualizado e tendo como titular a parte autora ou em hipótese 

de locação que seja apresentado o respectivo contrato, ou na falta deste, 

declaração do proprietário, com firma reconhecida em cartório, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320, 

NCPC. Empós, conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001816-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001816-57.2018.8.11.0011. 

Considerando que o comprovante de endereço juntado com a exordial é 

desatualizado e não consta o nome da parte autora, determino que se 

proceda com emenda a peça inicial para que aporte ao autos comprovante 

de residência atualizado e tendo como titular a parte autora ou em hipótese 

de locação que seja apresentado o respectivo contrato, ou na falta deste, 

declaração do proprietário, com firma reconhecida em cartório, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320, 

NCPC. Empós, conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001874-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001874-60.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DO 

MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Cuida-se de Ação Executiva de Título Judicial ajuizada por Gilson Carlos 

Ferreira em face do Estado de Mato Grosso, cujo valor da causa atribuído 

ao processo pela parte autora foi de R$1.793,02 (um mil, setecentos e 

noventa e três reais e dois centavos). Como é cediço, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução n. 004/2014/TP, 

atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública a 

competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo de 

60 (sessenta) salários mínimos, observada as restrições previstas no § 1º 

do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 (art. 1º). Nessa toada, as exceções 

legais retro mencionadas estão elencadas no art. 2º, da Lei n. 

12.153/2009, quais sejam: I - as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. De ver-se, portanto, que a lide 

em questão não se enquadra nas exceções legais previstas pela referida 

lei federal. Para além disso, as partes são legítimas para litigar perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, porquanto 

encontram-se discriminadas no art. 5º da Lei 12.153/09, verbis: Art. 5o. 

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas, o que, de fato, afasta a competência deste Juízo para 

processar e julgar o feito. Ressalte-se que o posicionamento em questão 

passou a ser adotado somente agora, pois com a implantação do 

Processo Judicial Eletrônico - PJE nesta Comarca como único sistema de 

processamento de informações e prática de atos processuais, em 

substituição do Sistema PROJUDI, obviamente com a observância da 

ressalva prevista pelo art. 2º, da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do 

processo naquele Juízo terá a mesma celeridade deste. À vista disso, 

DECLINO a competência para processar e julgar o presente feito para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, devendo o presente 

feito ser redistribuído para lá, IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e 

Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001845-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001845-10.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: DEBORA ALESSANDRA FERREIRA EXECUTADO: ESTADO 

DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Cuida-se de Ação Executiva de Título Judicial ajuizada por 

Débora Alessandra Ferreira em face do Estado de Mato Grosso, cujo valor 

da causa atribuído ao processo pela parte autora foi de R$1.793,02 (um 

mil, setecentos e noventa e três reais e dois centavos). Como é cediço, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução n. 

004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública 

a competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo 

de 60 (sessenta) salários mínimos, observada as restrições previstas no 

§ 1º do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 (art. 1º). Nessa toada, as exceções 

legais retro mencionadas estão elencadas no art. 2º, da Lei n. 

12.153/2009, quais sejam: I - as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. De ver-se, portanto, que a lide 

em questão não se enquadra nas exceções legais previstas pela referida 

lei federal. Para além disso, as partes são legítimas para litigar perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, porquanto 

encontram-se discriminadas no art. 5º da Lei 12.153/09, verbis: Art. 5o. 

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas, o que, de fato, afasta a competência deste Juízo para 

processar e julgar o feito. Ressalte-se que o posicionamento em questão 

passou a ser adotado somente agora, pois com a implantação do 

Processo Judicial Eletrônico - PJE nesta Comarca como único sistema de 

processamento de informações e prática de atos processuais, em 

substituição do Sistema PROJUDI, obviamente com a observância da 

ressalva prevista pelo art. 2º, da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do 

processo naquele Juízo terá a mesma celeridade deste. À vista disso, 

DECLINO a competência para processar e julgar o presente feito para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, devendo o presente 

feito ser redistribuído para lá, IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e 

Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001802-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001802-73.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DO 

MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Cuida-se de Ação Executiva de Título Judicial ajuizada por Gilson Carlos 

Ferreira em face do Estado de Mato Grosso, cujo valor da causa atribuído 

ao processo pela parte autora foi de R$2.250,00 (dois mil, duzentos e 

cinquenta reais). Como é cediço, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio da Resolução n. 004/2014/TP, atribuiu aos Juizados 

Especiais Cíveis e da Fazenda Pública a competência para processar e 

julgar causas cujo valor seja no máximo de 60 (sessenta) salários 

mínimos, observada as restrições previstas no § 1º do art. 2º, da Lei n. 

12.153/2009 (art. 1º). Nessa toada, as exceções legais retro mencionadas 

estão elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, quais sejam: I - as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. De ver-se, portanto, que a lide em questão não se enquadra nas 

exceções legais previstas pela referida lei federal. Para além disso, as 

partes são legítimas para litigar perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, porquanto encontram-se discriminadas no art. 5º 

da Lei 12.153/09, verbis: Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da 

Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, o que, de 

fato, afasta a competência deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Ressalte-se que o posicionamento em questão passou a ser adotado 

somente agora, pois com a implantação do Processo Judicial Eletrônico - 

PJE nesta Comarca como único sistema de processamento de 

informações e prática de atos processuais, em substituição do Sistema 

PROJUDI, obviamente com a observância da ressalva prevista pelo art. 2º, 

da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do processo naquele Juízo terá a 

mesma celeridade deste. À vista disso, DECLINO a competência para 

processar e julgar o presente feito para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, devendo o presente feito ser redistribuído para lá, 

IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001803-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001803-58.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DO 

MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Cuida-se de Ação Executiva de Título Judicial ajuizada por Gilson Carlos 

Ferreira em face do Estado de Mato Grosso, cujo valor da causa atribuído 

ao processo pela parte autora foi de R$2.250,00 (dois mil, duzentos e 

cinquenta reais). Como é cediço, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio da Resolução n. 004/2014/TP, atribuiu aos Juizados 

Especiais Cíveis e da Fazenda Pública a competência para processar e 

julgar causas cujo valor seja no máximo de 60 (sessenta) salários 

mínimos, observada as restrições previstas no § 1º do art. 2º, da Lei n. 

12.153/2009 (art. 1º). Nessa toada, as exceções legais retro mencionadas 

estão elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, quais sejam: I - as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. De ver-se, portanto, que a lide em questão não se enquadra nas 

exceções legais previstas pela referida lei federal. Para além disso, as 

partes são legítimas para litigar perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, porquanto encontram-se discriminadas no art. 5º 

da Lei 12.153/09, verbis: Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da 

Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, o que, de 

fato, afasta a competência deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Ressalte-se que o posicionamento em questão passou a ser adotado 

somente agora, pois com a implantação do Processo Judicial Eletrônico - 

PJE nesta Comarca como único sistema de processamento de 

informações e prática de atos processuais, em substituição do Sistema 

PROJUDI, obviamente com a observância da ressalva prevista pelo art. 2º, 

da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do processo naquele Juízo terá a 

mesma celeridade deste. À vista disso, DECLINO a competência para 

processar e julgar o presente feito para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, devendo o presente feito ser redistribuído para lá, 

IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001808-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001808-80.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DO 

MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Cuida-se de Ação Executiva de Título Judicial ajuizada por Gilson Carlos 

Ferreira em face do Estado de Mato Grosso, cujo valor da causa atribuído 

ao processo pela parte autora foi de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos 

reais). Como é cediço, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Resolução n. 004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais 

Cíveis e da Fazenda Pública a competência para processar e julgar 

causas cujo valor seja no máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

observada as restrições previstas no § 1º do art. 2º, da Lei n. 

12.153/2009 (art. 1º). Nessa toada, as exceções legais retro mencionadas 

estão elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, quais sejam: I - as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. De ver-se, portanto, que a lide em questão não se enquadra nas 

exceções legais previstas pela referida lei federal. Para além disso, as 

partes são legítimas para litigar perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, porquanto encontram-se discriminadas no art. 5º 

da Lei 12.153/09, verbis: Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da 

Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, o que, de 

fato, afasta a competência deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Ressalte-se que o posicionamento em questão passou a ser adotado 

somente agora, pois com a implantação do Processo Judicial Eletrônico - 

PJE nesta Comarca como único sistema de processamento de 

informações e prática de atos processuais, em substituição do Sistema 

PROJUDI, obviamente com a observância da ressalva prevista pelo art. 2º, 
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da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do processo naquele Juízo terá a 

mesma celeridade deste. À vista disso, DECLINO a competência para 

processar e julgar o presente feito para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, devendo o presente feito ser redistribuído para lá, 

IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001805-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001805-28.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DO 

MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Cuida-se de Ação Executiva de Título Judicial ajuizada por Gilson Carlos 

Ferreira em face do Estado de Mato Grosso, cujo valor da causa atribuído 

ao processo pela parte autora foi de R$1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais). Como é cediço, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Resolução n. 004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais 

Cíveis e da Fazenda Pública a competência para processar e julgar 

causas cujo valor seja no máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

observada as restrições previstas no § 1º do art. 2º, da Lei n. 

12.153/2009 (art. 1º). Nessa toada, as exceções legais retro mencionadas 

estão elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, quais sejam: I - as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. De ver-se, portanto, que a lide em questão não se enquadra nas 

exceções legais previstas pela referida lei federal. Para além disso, as 

partes são legítimas para litigar perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, porquanto encontram-se discriminadas no art. 5º 

da Lei 12.153/09, verbis: Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da 

Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, o que, de 

fato, afasta a competência deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Ressalte-se que o posicionamento em questão passou a ser adotado 

somente agora, pois com a implantação do Processo Judicial Eletrônico - 

PJE nesta Comarca como único sistema de processamento de 

informações e prática de atos processuais, em substituição do Sistema 

PROJUDI, obviamente com a observância da ressalva prevista pelo art. 2º, 

da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do processo naquele Juízo terá a 

mesma celeridade deste. À vista disso, DECLINO a competência para 

processar e julgar o presente feito para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, devendo o presente feito ser redistribuído para lá, 

IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001273-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001273-54.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: JULIANA DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: MARCIO VILELA 

DE OLIVEIRA Aportou ao processo (ID 16834562) petição da autora na 

qual reitera a necessidade da concessão da guarda provisória da menor 

Camila da Silva Vilela para si, diante dos indícios de alienação parental e 

da proibição de contato entre mãe e filha. A despeito dos robustos 

argumentos expendidos pela autora, para a concessão da guarda, ainda 

que provisória, mister se faz a realização de estudo psicossocial para 

avaliar se, de fato, estar-se-ia diante de situação de alienação parental, 

mediante a obstaculização do contato entre mãe e filha. Para tanto, 

determino a realização de estudo psicossocial no ambiente doméstico e 

familiar da infante Camila da Silva Vilela, pela Equipe Multidisciplinar do 

Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, MT, cujo laudo deverá aportar 

neste Juízo em 05 (cinco) dias. Conquanto a concessão da guarda 

demande dilação probatória, com o intuito de avaliar qual dos genitores 

reúne melhores condições de se encarregar com os cuidados de Camila, o 

art. 1.589 do Código Civil estampa que o pai ou a mãe, em cuja guarda não 

estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o 

que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como 

fiscalizar sua manutenção e educação. A requerente na condição de 

genitora também tem o direito de visitar e de ter os seus filhos em sua 

companhia, além de que antes de constituir direito da mãe, o direito às 

visitas constitui primordial direito da infante. Diante disso, concedo à 

autora o direito de visitas à filha Camila da Silva Vilela, durante o período 

das férias escolares, devendo a genitora buscar a menor na casa do 

genitor às suas expensas, tão logo iniciado o período de férias escolares, 

devendo devolvê-la ao final do mencionado período. Expeça-se carta 

precatória para que a Diretora da Escola informe, em 05( cinco) dias, qual 

a data do inicio das ferias da infante e o termino, diante da proximidade do 

final de ano. Intimem-se. Cumpra-se, com urgencia. Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000702-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASIMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que encontra-se nesta secretaria 

da 2ª vara a certidão fisica, devidamente averbada. Mirassol d'Oeste/MT, 

06 de Dezembro de 2018. Kátia Fernanda Pereira Moretti Técnico Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000540-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. B. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando a petição juntada pela parte autora sob ID 

16467321, pugnando pela alteração substancial dos termos do acordo 

entabulado entre as partes, sem especificar detalhadamente as novas 

cláusulas, além de não apresentar a anuência da parte adversa, o que se 

distância do objetivo da presente demanda, determino que o requerente 

seja intimado a fim de juntar novo acordo ou ratificar os termos do anterior, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Com a manifestação da parte autora, dê-se 
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vista ao Ministério Público para manifestação. Após, voltem-me conclusos 

para deliberação. Cumpra-se. Mirassol D'Oeste-MT, 05 de dezembro de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001165-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA FELIS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001165-25.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SANTA FELIS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Manifeste-se a parte autora acerca da certidão juntada 

no ID nº.: 16788805, em 15(quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001780-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JONILDA JOSE CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001780-15.2018.8.11.0011. De 

proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com LÚPUS ERITEMATOSO 

SISTÊMICO (acometimento cutâneo, hematológico e renal) (CID 10 M 32.9), 

motivo pelo qual se encontra incapacitada para as atividades laborativas. 

Para corroborar com sua situação, foram juntados ao processo elementos 

probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se 

baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu 

direito. Além de alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos 

autos laudos médicos que constatam sua real situação, bem como 

informou que já esteve em gozo do benefício de auxílio-doença desde 

11/02/2016 à 06/11/2018, ocasião em que foi cessado pela Autarquia 

Federal. Calha assinalar que houve a negativa do requerido em fornecer o 

aludido benefício na seara administrativa, consoante se infere dos 

formulários anexados com a exordial. O perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo decorre da própria enfermidade que acomete a 

parte autora, podendo haver piora substancial do seu quadro clínico. De 

outro lado, em razão da urgência e da probabilidade, do direito da parte 

requerente, é imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa 

em comento, entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a 

resguardar o seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a 

tutela seja irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, 

do Novo Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da 

medida, caracterizada como pressuposto negativo à concessão da 

medida, ou seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver 

perigo de irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir 

conjunto probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento 

jurisdicional, o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos 

práticos da tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu 

bem-estar em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas 

devem ser afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda o benefício de Auxílio-Doença à autora, no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário-contribuição mensal, inclusive décimo 

terceiro salário proporcional, devidos a partir da cessação, qual seja, 06 

de novembro de 2018. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser 

encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa 

diária, oportunamente aplicada. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Para a realização da perícia requerida, desde já, nomeio 

como perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua 

Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 
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para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol d’ Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000600-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000600-61.2018.8.11.0011. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Carmem de Oliveira 

Lima, alegando suposta contradição na sentença prolatada no ID nº.: 

16371387. Os autos vieram-me conclusos. É O NECESSÁRIO. DECIDO. 

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração é cabível para as 

hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Com 

efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º ”. No caso sub judice, verifico 

que a parte não se conforma com a sentença preferida, pretendendo, 

portanto, rediscutir o mérito do corpo da sentença que julgo improcedente 

o pedido de pensão por morte, haja vista que satisfatoriamente a sua 

dependência econômica. In casu, denoto que o de cujus faleceu em 16 de 

julho de 2003 e a requerente apenas solicitou o requerimento 

administrativo do benefício em 03 de dezembro de 2010, ou seja, 07 (sete) 

anos após o falecimento do de cujus, o que demonstra que a parte autora 

não necessita do referido benefício para sua sobrevivencia, não 

evidenciando, portanto, sua dependência econômica. Desse modo, infiro 

que a decisão prolatada não possui erro, contradição ou obscuridade, 

sendo vedado a parte interessada pugnar este tipo de manifestação 

judicial na via estreita dos embargos de declaração. Desta feita, CONHEÇO 

dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no 

prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve 

comprovação de quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o 

art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se, expedindo o 

necessário. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001447-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar a advogada da parte autora a fim de que impugne a contestação 

ofertada, conforme determinado na R. Decisão de ID nº 16697584. 

Mirassol d'Oeste/MT, 06 de dezembro de 2018. Kátia Fernanda Pereira 

Moretti Técnico Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000824-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. O. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000824-96.2018.8.11.0011. 

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, devendo justificar sua pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000824-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. O. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000824-96.2018.8.11.0011. 

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, devendo justificar sua pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254316 Nr: 5329-84.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evani da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora que foi designado para o dia 

10/12/2018, as 13:40 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259125 Nr: 1477-18.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davina de Arruda Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente de que foi designado para o dia 

31/01/2019 as 13:45 horas para a realização da audiência designada, 
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devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência. Bem como intimá-lo acerca da R. Decisão de fls. 55, 

cujo dispositivo transcrevo: "...Inexistindo outras prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se. Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta 

forma, declaro o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 de janeiro de 2019, a realizar-se às 13h45min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste - MT, 29 de novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 122012 Nr: 261-66.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Agencia Nacional de Telecomunicações - Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleitson Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da certidão de fls. 103, INTIME-SE a exequente para que, no 

prazo assinalado no art. 183 do CPC/15 , indique eventuais bens passíveis 

de penhora ou a reiteração do pedido remanescente de fls. 79.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 03 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252015 Nr: 4082-68.2017.811.0011

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulalia Vitorazzi - MEI, Eulália Vitirazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 Intimar o advogado da parte requerida para que dê início aos pagamentos, 

devendo juntar mensalmente aos autos os respectivos comprovantes. 

Bem como intimo acerca da R.Decisão de fls.87, cujo teor 

transcrevo:Acolho manifestação ministerial de fl. 86, deste moto intime-se 

a requerida para que dê início aos pagamentos, devendo juntar 

mensalmente aos autos os respectivos comprovantes.

No mais, suspendo o presente feito pelo prazo de 10 (dez) meses. 

Decorrido o prazo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237494 Nr: 1522-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Novaes Andrade - 

OAB:187.479 SP, Paulo Clécio Ferlin - OAB:12.564

 Intimar o advogado da parte requerida para se manifestar acerca dos 

documento juntados nos autos. Bem como intimo acerca da R. Decisão de 

fls.1769, cujo teor transcrevo:Considerando-se que a exequente anexou à 

sua petição inúmeros documentos sobre os quais é imperiosa a 

manifestação do executado, com o fito de se evitar eventual cerceamento 

de defesa e violação ao contraditório, intime-se o executado para que se 

manifeste em 15 (quinze) dias.

Na sequência, conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258220 Nr: 1020-83.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pilar Diogo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da requerente de que foi designado para o dia 

31/01/2019 as 17:00 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248761 Nr: 2487-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Franco de Carvalho, DLFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu da Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Decisão de fls.65, cujo 

teor transcrevo:Defiro o pedido de fl. 64, razão pela qual suspendo o feito 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo supra, dê-se vista dos autos à requerente para que 

manifeste-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239434 Nr: 2482-46.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Brito de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para manifestar-se acerca da petição 

e documento carreado às fls. 166/167, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212396 Nr: 2469-18.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberio Gonzaga Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar os advogados das partes acerca da R.Decisão de fls.104, cujo 

teor transcrevo:Considerando o teor da manifestação de fl. 102, determino 

a suspensão do processo, pelo prazo de 01(um) ano, com supedâneo nos 

artigos 921, III do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 
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arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166915 Nr: 3174-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lira Fernanda Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Decisão de fls.164, cujo 

teor transcrevo:Em atenção ao pedido de fl. 163, suspendo o feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, para que o inventariante proceda com o 

recolhimento das custas finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239237 Nr: 2379-39.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Catarucci Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da petição e 

documento carreado às fls.133/134, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258740 Nr: 1286-70.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motorola Mobility Comércio de Produtios Eletrônicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT, Procon 

Municipal de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FONSECA DE 

MELLO - OAB:222219, Eduardo de Carvalho Soares da Costa - 

OAB:SP / 182.469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Decisão de fls.140, cujo 

teor transcrevo:Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, devendo, para 

tanto, justificar sua pertinência, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184102 Nr: 1690-97.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Orlando de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Decisão de fls.95, cujo 

teor transcrevo:Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

No mais, considerando manifestação de fl. 71, intime-se a parte autora 

para que providencie os documentos faltantes, devendo enviá-los 

diretamente à Gerencia Executiva do INSS em Cuiabá/MT, como forma de 

possibilitar a implantação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170162 Nr: 3760-24.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Franco de Carvalho, Sebastião Franco de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que proceda com a juntada da 

cópia do contrato mencionada na petição de fl. 214, protocolado em 

28/11/2018, que não se fez acompanhada, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23614 Nr: 875-47.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gramel Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tanaka Tosta & Tosta, Joaquim Tanaka Tosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Intimar os advogados das partes acerca da R. Decisão de fls.993, cujo 

teor transcrevo:Ciência às partes do retorno dos autos do colendo 

Superior Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239234 Nr: 2376-84.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Miranda de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R. Decisão de fls.155, cujo 

teor transcrevo:Defiro o pedido formulado à fl. 154, razão pela qual 

determino a suspensão do feito por 90 (noventa) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239426 Nr: 2474-69.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Nunes da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da petição e 

documento carreado às fls. 153/154, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256094 Nr: 96-72.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Domingues Raimundo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da requerente de que foi designado para o dia 

31/01/2019 as 16:45 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 
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antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239231 Nr: 2373-32.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana de Cássia Botelho de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Decisão de fls. 145, cujo 

teor transcrevo:Defiro o pedido formulado à fl. 142, razão pela qual 

determino a suspensão do feito por 90 (noventa) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199065 Nr: 4161-86.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edeson Surubi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que manifeste-se nos autos 

acerca da impugnação encartada á fl. 243/245, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Bem como intimo acerca da R.Decisão de fls.253, cujo teor 

transcrevo:Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos acerca da impugnação encartada à fl. 

243/245.

Consigno que havendo concordância em relação aos numéricos 

apresentados nos autos, volvam-me conclusos para homologação.

 Caso contrário, havendo discordância quanto ao valor apresentado pelo 

executado, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda 

com os cálculos nos termos fixados na sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239236 Nr: 2378-54.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Cássia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da petição de 

fls. 178/179, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117190 Nr: 3705-44.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oba Oba Confecções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Intimar o advogado do executado para pagar o débito no valor de R$ 

24.197,97, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação. Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93711 Nr: 4497-32.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Chiuchi Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Beatriz Estefani Cavalcante Chiuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Decisão de fls.105, cujo 

teor transcrevo:Defiro o pedido formulado à fl. 104, razão pela qual 

determino a suspensão do feito por 90 (noventa) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249422 Nr: 2796-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itajara Aparecida Marcucci, José Calil Marcucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que junte aos autos planilha 

atualizada do débito reclamado, no prazo de 15 (quinze) dias. Bem como 

intimo acerca da R.Decisão de fls.119, cujo teor transcrevo:Em análise ao 

pedido de fl. 117, verifico que este pende de juntada do demonstrativo de 

cálculo com os valores atualizados, desta feita, intime-se a parte 

exequente para que junte aos autos planilha atualizada do débito 

reclamado, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251088 Nr: 3579-47.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santino Comercial e Distribuidora, Importação Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Tapajós Confecções Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Karina Guirella 

Lombardi - OAB:SP/130.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que junte aos autos planilha 

atualizada do débito reclamado, no prazo de 15 (quinze) dias. Bem como 

intimo acerca da R.Decisão de fls.48, cujo teor transcrevo:Em análise ao 

pedido de fl. 117, verifico que este pende de juntada do demonstrativo de 

cálculo com os valores atualizados, desta feita, intime-se a parte 

exequente para que junte aos autos planilha atualizada do débito 

reclamado, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239432 Nr: 2480-76.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Decisão de fls.170, cujo 

teor transcrevo:Defiro o pedido formulado à fl. 169, razão pela qual 

determino a suspensão do feito por 90 (noventa) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197804 Nr: 4090-84.2013.811.0011
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivanete dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora para informar o atual e correto 

endereço de seu cliente, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239431 Nr: 2479-91.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Aparecida de Almeida Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

petição e documentos de fls.159/160, no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256626 Nr: 342-68.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelino Roberto da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da requerente de que foi designado para o dia 

31/01/2019 as 16:30 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186844 Nr: 2189-81.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Rogelio Ferreira Bernardes, Miriely de Lima 

Moretti Bernardes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Araújo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 Intimar o advogado da parte autora para que junte aos autos planilha 

atualizada do débito reclamado, no prazo de 15 (quinze) dias. Bem como 

intimo acerca da R.Decisão de fls.276, cujo teor transcrevo:Em análise ao 

pedido de fl. 275, verifico que este pende de juntada do demonstrativo de 

cálculo com os valores atualizados, desta feita, intime-se a parte 

exequente para que junte aos autos planilha atualizada do débito 

reclamado, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258380 Nr: 1100-47.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Mendonça da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870, Suyan 

Magalhães de Lima - OAB:14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da requerente de que foi designado para o dia 

31/01/2019 as 16:15 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255652 Nr: 5871-05.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da requerente de que foi designado para o dia 

31/01/2019 as 15:30 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226490 Nr: 5098-62.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Micheli Carla de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Curvelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Massam Nichols 

- OAB:11.270

 Intimar o advogado da parte autora para que dê prosseguimento no feito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162278 Nr: 2267-12.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Baroncielo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Decisão de fls.133, cujo 

teor transcrevo:Tendo em vista o manejo do recurso de Agravo de 

Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, conforme 

informado à fl. 129, MANTENHO a decisão objurgada de fls. 126/126-vº, 

pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.

Aguarde-se a comunicação quanto ao eventual recebimento de efeito 

ativo ao recurso para providências necessárias neste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159378 Nr: 1628-91.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que adeque seu pedido, no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Bem como intimo acerca 

da R.Decisão de fls.147, cujo dispositivo transcrevo:"...À luz do exposto, 

intime-se a parte exequente para que adeque seu pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento."

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148795 Nr: 4337-36.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Victor de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Milani - OAB:11984, 

VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17513

 Intimar o advogado da parte requerida para pagar o débito no valor de 

R$5.381,01, no prazo de 15 (quinze) dias. Bem como intimo acerca da R. 

Decisão de fls.258, cujo dispositivo transcrevo:À vista do exposto, 

determino a intimação do executado na pessoa do seu patrono, conforme 

determinado à fl. 236.

 Decorrido o prazo para pagamento voluntário, certifique-se e intime-se a 

parte exequente para que indique bens passíveis de penhora em nome do 

devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III, do CPC.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229130 Nr: 1349-03.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361, Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, 

Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 Intimar o advogado da parte requerida para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias. Bem como intimo acerca da R.Decisão de 

fls.857, cujo teor transcrevo:Interposto recurso de apelação às fls. 

816/831, intime-se o requerido para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intimem-se os apelantes para manifestação/contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245739 Nr: 941-41.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.92, cujo 

teor transcrevo:Conforme se infere à fl. 91, vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas 

a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259458 Nr: 1627-96.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castelão Supermercado Ltda, Argemiro Garcia de 

Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Intimar o advogado das partes para que se manifestem acerca da petição 

e documentos carreados às fls. 63/68, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265538 Nr: 4273-79.2018.811.0011

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Cáceres - MT com a finalidade de citação, devendo juntar aos 

autos os originais das guias e comprovantes de recolhimento, para 

posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261718 Nr: 2470-61.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Leandro Garcia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Intimar o advogado das partes para que se manifestem acerca da petição 

e documentos carreados às fls. 51/56, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255585 Nr: 5839-97.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda - EPP, Argemiro 

Garcia de Oliveira Neto, Marcio Leandro Garcia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

petição e documentos carreados às fls. 71/77, no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239357 Nr: 2442-64.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F Manoel Pneus ME, Douglas Ferreira Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Decisão de fls.191, cujo 

teor transcrevo:Considerando o disposto no artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado à fl. 190 para tanto, expeça-se 

ofício ao SERASA e ao SPC, no endereço do CDL desta cidade, 
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determinando a inserção do nome do executado DF MANOEL PNEUS ME E 

DOUGLAS FERREIRA MANOEL em seus cadastros em virtude de débito 

que perfaz o valor de R$120.346,00 (cento e vinte mil reais e trezentos e 

quarenta e seis reais) oriundos deste processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231256 Nr: 2508-78.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVRdS, Mirela Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Marques Lopis, Luiz Antonio Rosa 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

contestação de fls. 112, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188579 Nr: 2425-33.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Clailton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Merian Severino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que indique bens em nome do 

executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Bem como intimo acerca da 

R.Decisão de fls.90, cujo teor transcrevo:Considerando o disposto no 

artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado à 

fl. 89 para tanto, expeça-se ofício ao SERASA e ao SPC, no endereço do 

CDL desta cidade, determinando a inserção do nome do executado 

MERIAN SEVERINO DA SILVA em seus cadastros em virtude de débito que 

perfaz o valor de R$11.230,18 (onze mil e duzentos e trinta reais e dezoito 

centavos) oriundos deste processo.

Ademais indefiro o pedido consistente na indisponibilidade através do 

sistema RENAJUD, razão pela qual, intime-se a parte autora para que 

indique bens em nome do executado, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169558 Nr: 3659-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilma da Silva Gonçalves Borges, João 

Luciano de Oliveira, Wanderlei Carneiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Defensoria Pública: Caio Cezar Buin 

Zumioti - OAB:, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimar o advogado do requerido João Luciano de Olivieria, para pagar o 

débito no valor de R$ 17.552,44, no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar.

s.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31351 Nr: 1959-15.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olegario Meira de Souza Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196326 Nr: 3759-05.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdSO, LCdSN, SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Fernandes de Sá - 

OAB:16.655-MT

 Renovar a intimação do advogado da parte requerida da r. decisão de fls. 

117, cujo teor transcrevo: Indefiro pedido de fl. 116, haja vista que o 

executado já fora citado, conforme certidão de fl. 71-vº, bem como já 

compareceu perante este Juízo, conforme certidão de fl. 68.

Outrossim, intime-se a advogada do executado, a fim de que a mesma 

apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163219 Nr: 2376-26.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leonidas Miguel Uliana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.149, cujo 

teor transcrevo:Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

propostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em desfavor de 

Leonidas Miguel Uliana, ambos devidamente qualificados. Aduz a 

impugnante excesso à execução intentada pela impugnada, conforme 

denota-se às fls. 139/139-vº.Intimada, a parte impugnada peticionou aos 

autos, argumentando que o cumprimento de sentença não possui excesso 

(fl. 144).Posteriormente, os autos foram remetidos ao Contabilista do Juízo 

e, na sequência, fora juntado o memorial de cálculo à fl. 145/146-vº.As 

partes concordaram com o cálculo realizado pelo Contador do Juízo, 

conforme verifica-se às fls. 147 e 148-vº.Os autos vieram conclusos.É O 

RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO.No caso sub examine se mostra cabível 

o julgamento antecipado da lide, conhecendo o Magistrado diretamente do 

pedido, nos termos do art. 355 do NCPC, tendo em vista que toda a prova 

necessária ao julgamento da lide já se encontra nos autos, sendo 

desnecessária a dilação probatória.O inconformismo do impugnante 

restringe-se ao argumento de que houve excesso na execução. 

Analisando os autos, vejo que as partes genericamente concordaram com 

os cálculos apresentado pelo Contabilista do Juízo, requerendo, inclusive, 

a homologação, motivo pelo qual desnecessária se a explanação dos 

argumentos arguidos pelo impugnante.À vista do exposto, com espeque 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação para HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 

145/146-vº, extinguindo o feito com resolução do mérito.Desse modo, 

expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.Oportunamente, expeça-se 

alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos autos, na 

forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte autora uma vez que 

a causídica constituído nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere às fls. 16.Isento as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e 

art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido arquivem-se os 
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presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259159 Nr: 1498-91.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusa da Costa dos Prazeres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de 

fls.79/83,cujo dispositivo transcrevo:Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Expeça-se ofício ao Gerente 

Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se 

já não o tiver sido feito.Condeno ainda o requerido nos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Súmula n.º111/STJ).Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais na forma da Lei Estadual nº. 

7.603/01.Fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais).Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de 

acordo com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255324 Nr: 5732-53.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Mandes Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.105/108, 

cujo dipositivo transcrevo:Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito.Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula n.º111/STJ).Isento a parte requerida de 

custas e despesas processuais na forma da Lei Estadual 7.603/01.Fixo 

honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32553 Nr: 3125-82.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-29.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO FILIPIN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAPAJOS LAR CENTER - IND E COM DE ARTIGOS DE VIDRACARIA E 

MARMORARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERMO MUSSI OAB - SP74279 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 16164368, razão pela qual SE PROMOVA 

consulta junto ao RENAJUD no CPF/CNPJ nº 11.043.659/0001-41. Se 

frutífera a localização de veículos em nome da empresa executada, 

PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, conforme 

pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC. Com a efetivação 

da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do art. 847 

do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca 

de sua tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, 

sob pena de responsabilização. Não apresentada à manifestação do 

executado, voltem-me os autos conclusos para efetivação da restrição via 

RENAJUD. Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Permaneçam os 

autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-84.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 16128958, razão pela qual SE PROMOVA 

consulta junto ao RENAJUD no CPF/CNPJ nº 14.939.270/0035-16. Se 

frutífera a localização de veículos em nome da empresa executada, 

PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, conforme 

pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC. Com a efetivação 

da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do art. 847 

do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca 

de sua tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, 

sob pena de responsabilização. Não apresentada à manifestação do 

executado, voltem-me os autos conclusos para efetivação da restrição via 

RENAJUD. Caso a penhora reste infrutífera, DETERMINO a expedição do 

mandado de penhora, depósito e avaliação de bens, no endereço da 

requerida constante nos autos, conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 

839 do CPC, via carta precatória. Com a efetivação da penhora e 

avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos 

termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo 

códex. Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 31 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000061-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MANOEL ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000061-95.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOAQUIM MANOEL ORLANDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

conhecimento pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente – JOAQUIM 

MANOEL ORLANDO - move em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. sob 

a alegação de que o banco requerido descumpriu com a determinação do 

processo nº.8010558-20.2016 que declarou inexigível o débito discutido 

naqueles autos e condenou em indenização por danos morais, tendo 

protestado tal débito de maneira indevida após a prolação da sentença 

anterior. Tutela antecipada deferida. Citada a requerida compareceu em 

sede de audiência de conciliação, infrutífera e apresentou contestação 

fundamentada na improcedência do pedido, tendo em vista a necessidade 

de interposição pelo autor da fase de descumprimento de sentença nos 

autos nº.8010558-20.2016 e, discordou com a interposição de nova 

demanda. O Requerente apresentou impugnação à contestação e 

rechaçou os argumentos lançados pela requerida, pugnou pela 

procedência do feito. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em 

que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia 

refere-se exclusivamente ao protesto de título em nome do autor já 

declarado inexistente por sentença proferida. Portanto, não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, aplicando-se o artigo 355 

do CPC. No mérito, o pedido inicial merece ser julgado improcedente. 

MÉRITO No que tange ao mérito, o requerente comprovou mediante os 

documentos juntados que, o contrato nº.103518251000034 que ensejou 

em inclusão do nome do autor em órgão de proteção ao crédito fora 

declarado inexigível e que houve uma notificação ao autor do Cartório de 

Registro de Título e Documentos quanto à deste documento. Em 

contrapartida, o banco requerido pautou sua defesa na necessidade de 

procedimento em fase de descumprimento de sentença nos próprios autos 

anteriormente propostos, qual seja nº.8010558-20.2016.811.0011, perante 

este mesmo Juizado Especial. Contudo, o caso em tela relaciona o fato de 

que o Requerente já obteve concessão, em seu favor, para que o Banco 

Requerido considere inexigível as dívidas advindas de contrato sob 

nº.103518251000034, nos valores de R$1.593,08 (hum mil, quinhentos e 

noventa e três reais e oito centavos) e R$300,86 (trezentos reais e oitenta 

e seis centavos) e supostamente o banco teria procedido ao protesto do 

referido documento junto ao Cartório Rego Loureiro – Registro de Títulos e 

Documentos, datado de 05/12/2017. Somente a título de elucidação, a 

mencionada sentença foi homologada em 25 de agosto de 2017, porém 

somente transitou em julgado na data de 14 de dezembro de 2017; 

salientando que a carta enviada ao autor foi digitada em 05/12/2017 – data 

esta anterior. Somado a isto, verifica-se que na ID15372149 consta uma 

resposta de Ofício do mencionado Cartório, enviada a este Juizado, 

indicando que inexiste qualquer protesto em nome do autor, principalmente 

pelo fato de que não podem protestar título de outro Estado. Esclareceu, 

também, que referido documento tem conteúdo de uma simples Notificação 

Extrajudicial, sem poder de negativação. Desta feita, caberia ao autor 

extrair documento atualizado e concreto quanto à eventual negativação do 

seu nome, mas ausente qualquer prova neste sentido. Destaca-se que, 

embora sob a responsabilidade de natureza objetiva por parte do banco, 

ainda que sob a égide de relação consumeirista, caberia ao autor 

comprovar o fato constitutivo do seu direito. Os fatos não indicam 

claramente a responsabilidade do banco réu, eis que não houve 

comprovação de que o protesto ou outra negativação tenha ocorrido. De 

outro passo, o autor não demonstrou que houve qualquer conduta falha 

do banco réu a ensejar indenização, em respeito ao artigo 373, inciso I, do 

NCPC. Neste contexto, caberia à autora comprovar o mínimo do fato 

constitutivo de seu direito. Isto não logrou fazer. Este conjunto probatório 

leva à improcedência da presente ação, tendo em vista ausência de 

pressupostos causadores de qualquer dano à autora. Conclusivamente, 

pelo lastro probatório apresentado, não há como se declarar indenizatória 

a conduta do réu, eis que está afastada a responsabilidade objetiva que 

permeia as relações bancárias. Inexistente, portanto, qualquer abalo 

moral. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, para 

considerar que ausentes os pressupostos normativos do dever de 

indenizar, opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente demanda. Opino pela 

ausência de condenação ao requerente em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 05 de dezembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 06 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CHITARO LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001008-52.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARTA CHITARO LEITE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em que 

MARTA CHITARO LEITE DE OLIVEIRA propôs em desfavor de BANCO 

BRADESCO SA, sob a alegação de que possui conta junto ao banco réu 

para recebimento de benefício previdenciário e na data de 08/05/2018 

dirigiu-se à agência bancária do réu e foi orientada por uma pessoa 

estranha que pegou seu cartão na intenção de auxilia-la, inseriu no caixa 

e após devolveu-o informando que não havia dinheiro naquela máquina. 

Arguiu que, no dia seguinte, dirigiu-se novamente até a agência e verificou 

um saque de R$2000,00, sendo que o banco réu recusou 

responsabilizar-se pelo ocorrido. Pleiteia indenização por danos materiais 

em R$2000,00, bem como indenização por danos morais. Realizada 

audiência de conciliação, restou infrutífera. O Requerido apresentou 

contestação e meritalmente, refutou as alegações da requerente indicando 

pela culpa exclusiva da consumidora que aceitou ajuda de pessoas 

estranhas para auxiliar em operações no caixa eletrônico. Impugnação à 

contestação apresentada. Os autos vieram conclusos. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

A controvérsia refere-se exclusivamente à falha na prestação do serviço 

por parte do banco réu, sendo certo que não demanda dilações 

probatórias ou maiores elucubrações, aplicando-se o artigo 355 do CPC. 

Concernente à justiça gratuita, opino pelo deferimento diante da 

demonstração de hipossuficiência financeira da autora, aposentada, nos 

termos da Lei 1060/50. MÉRITO No caso em tela a questão baseia-se em 

suposta falha na prestação de serviços do banco réu que ocasionou 

saque da conta corrente da autora, dentro do estabelecimento bancário. 

Neste compasso, a Requerente aduziu que houve falha do banco ao 

permitir que estranho realizem operações e auxílio aos clientes; em 

contrapartida, o banco requerido refere que o débito foi realizado 

exclusivamente pela disponibilização da autora do seu cartão e senha 

pessoal. Claramente que os fatos indicam responsabilidade exclusiva da 

consumidora, haja vista que permitiu confessadamente que pessoas 

estranhas utilizassem seu cartão, inclusive informando sua senha 

pessoal. Sabidamente que, as instituições financeiras por meio de seus 
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prepostos, mídia, panfletos e demais meios de comunicação, orienta seus 

clientes a jamais transferirem senhas pessoais, assim como disponibilizar 

seus produtos bancários à pessoas estranhas, inclusive parentes e 

amigos. Referida orientação indica que a senha do cliente é pessoal e 

intransferível. De outro passo, a autora não demonstrou que houve 

qualquer conduta falha do banco réu a ensejar indenização, em respeito 

ao artigo 373, inciso I, do NCPC. Neste contexto, caberia à autora 

comprovar o mínimo do fato constitutivo de seu direito, ainda que sob a 

égide de relação consumeirista. Isto não logrou fazer. Este conjunto 

probatório leva à improcedência da presente ação, tendo em vista 

ausência de pressupostos causadores de qualquer dano à autora. 

Conclusivamente, pelo lastro probatório apresentado, não há como se 

declarar indenizatória a conduta do réu, eis que está afastada a 

responsabilidade objetiva que permeia as relações bancárias. Confira-se 

caso análogo: “TJ-RJ – RECURSO INOMINADO RI 00240333020168190021 

RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS I JUI ESP CIV (TJ-RJ) Data de 

publicação:27/04/2017 Ementa: Parte ré sustenta culpa exclusiva do 

consumidor, que digitou sua senha na frente de terceiro sem a devida 

cautela. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a 

nulidade do contrato de empréstimo consignado, devolver à parte autora a 

quantia de R$2153,89 a título de danos materiais e R$8000,00 a título de 

danos morais. Sentença que merece reforma. A autora , em AIJ de fls.208, 

afirmou: “que o cartão foi trocado por uma pessoa que lhe ofereceu ajuda 

no caixa eletrônico; que embora não tenha fornecido a senha, tal pessoa 

viu a digitação da mesma; que somente no mês seguinte observou que o 

cartão havia sido trocado, informando ao banco no mesmo dia de sua 

constatação”. Como cediço, o dever de guarda do cartão e da senha é da 

autora e se esta própria admite ter digitado a senha na frente de terceira 

pessoa que lhe ajudou no banco, nenhuma responsabilidade pode ser 

atribuída ao recorrente. Ademais, a autora somente manteve contato com 

a central de atendimento do cartão para informar o golpe um mês após os 

fatos. Desta forma, verifica-se que os danos decorrentes dos fatos 

narrados na inicial se deram por culpa exclusiva da autora, que, de forma 

imprudente, permitiu que terceiro a ajudasse e visse a digitação de sua 

senha, efetuando a troca de seu cartão magnético. Presente, portanto, a 

excludente de responsabilidade da instituição bancária ré, nos termos do 

inciso II, parágrafo 3º. , do art.14 do CDC. Pelo exposto, voto no sentido de 

conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a sentença e 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos. Sem ônus sucumbenciais. Rio de 

Janeiro, 11 de abril de 2017. JULIANA ANDRADE BARICHELLO JUÍZA 

RELATORA.”. Assim sendo, nos termos do artigo 12, inciso III, parágrafo 

3º do Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva da vítima exclui 

a responsabilidade do fornecedor no caso de falha ou erro na prestação 

do serviço causado por uma conduta daquela. Desta forma, não se 

verifica nexo de causalidade entre o dano sofrido pela consumidora e a 

atividade do fornecedor do produto ou serviço. No caso em tela, foi 

exatamente isto que ocorreu. Inexistente, igualmente, qualquer abalo 

moral. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, para 

considerar que ausentes os pressupostos normativos do dever de 

indenizar, opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente demanda. Opino pela 

ausência de condenação ao requerente em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 04 de dezembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 06 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000125-08.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARILENE SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARILENE SOARES DOS 

SANTOS em face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, em 

ação pelo rito da Lei 9099/95, proposta em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. A embargante alega a presença de contradição na r. 

sentença com decisões de tribunais, no sentido de que a matéria quanto 

aos juros determinados para indenização por dano moral merece 

contagem a partir do evento danoso, eis que na sentença proferiu-se a 

contar da citação. Em que pese as alegações da embargante, não 

prosperam. No que tange aos juros mencionados pela embargante que 

devem ser calculados a partir do evento danoso diante da aplicação da 

Súmula 54 do STJ, não se reconhece; tendo em vista que a referida 

súmula indica a contagem dos juros aplicados em sentença para casos de 

responsabilidade extracontratual. No entanto, o caso em comento trata de 

responsabilidade contratual supostamente pairada por uma relação jurídica 

financeira e, com base no artigo 405 do Código Civil, aplica-se o cálculo a 

partir da citação. Confira-se: “TGMT – Apelação Cível AC 

10002140022027001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 26/08/2016 Ementa: 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇAÕ DO 

SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO DE NOME. 

INSCRIÇÃO NO SPC. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 

ART.405 DO CÓDIGO CIVIL. I – É objetiva a responsabilidade do 

fornecedor de serviços pela reparação do dano causado ao consumidor 

por defeitos deles decorrentes. II – A indevida inclusão do nome da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral indenizável. III – 

Na fixação de indenização por dano moral, o julgador deve levar em conta 

o caráter reparatório e pedagógico da condenação, de forma a não 

permitir o lucro fácil do ofendido, mas também sem reduzir a verba a um 

valor irrisório. IV – Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de 

mora incidem a partir da data da citação válida, nos termos do art.405 do 

Código Civil de 2002, sendo inaplicável a Súmula nº.54 do Superior 

Tribunal de Justiça, que trata de responsabilidade extracontratual.” E 

“TJMG – Apelação Cível AC 10024101228799001 MG (TJMG) Data de 

publicação: 05/06/2013 Ementa: DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO SPC. FIXAÇÃO DO QUANTUM. JUROS MORATÓRIOS. 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. I – A inclusão 

indevida em cadastros negativos, sem que se haja inscrição anterior, dá 

ensejo à indenização pelos danos morais sofridos pelo ofendido, em valor 

suficiente e adequado para compensação dos prejuízos por ele 

experimentados e para desestimular-se a prática reiterada da conduta 

lesiva pelo ofensor. II – Ausentes parâmetros legais para fixação do dano 

moral, mas consignado no art.944 do CC/02 que a indenização mede-se 

pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar 

reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada 

pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva 

pelo ofensor. III – Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

os juros de mora incidentes sobre a indenização decorrente de 

responsabilidade contratual, são contados desde a citação (art.219 

CPC).”. Portanto, não há o que se alterar na r. decisão e, portanto, não 

merece acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença 

pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 04 de 

novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo o 

Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO IMPROCEDENTE OS 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, 

I, do Novo Código de Processo Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. 

Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-89.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GONCALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTELAO SUPERMERCADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 16264564 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 1.414,94 (hum mil, quatrocentos e quatorze 

reais e noventa e quatro centavos), observando CPF/CNPJ n° 

04.305.757/0001-44, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-92.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. DEFIRO o pedido de id nº 16294930 considerando 

deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 3.509,90 (três mil, 

quinhentos e nove reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ n° 

017.261.431-71, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso 

frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 06 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000145-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS VALENTIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. DEFIRO o pedido de id nº 15828973 considerando 

deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.046,91 (quatro mil, 

quarenta e seis reais e noventa e um centavos), observando CPF/CNPJ n° 

60.746.948/0001-12, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 07 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-81.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8020004-81.2015.8.11.0011. REQUERENTE: DANILO CEZAR OCHIUTO 

REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos em 

correição. De pronto, verifico que houve a quitação do valor do bem 

convertido em dinheiro conforme ID n. 520335, 5203342, 5203349, 
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5203357 e 5203365. Todavia, não houve quitação quanto à multa diária, 

devidamente atualizada em ID n.16067279. Assim sendo, considerando 

que devidamente intimado para adimplir voluntariamente, o executado se 

manteve inerte, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos 

termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o 

bloqueio de contas dos executados por meio do sistema BACENJUD, até o 

valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), observando CPF/CNPJ 

n° 10.573.521/0001-91, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugne o que entender de direito. Permaneçam os autos em gabinete 

para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Provimento4/07 – CGJ. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Mirassol 

D’ Oeste/MT, 22 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000113-28.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA MONASKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS OAB - SP218246 (ADVOGADO(A))

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 14949350 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 17.066,29 (dezessete mil, sessenta e seis 

reais e vinte e nove centavos), observando CPF/CNPJ n° 

11.513.722/0001-66, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-72.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CASTILHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

JURANDIR DE SOUZA FREIRE OAB - MT0006636A (ADVOGADO(A))

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID OAB - RS23108 

(ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELAINE CIRQUEIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

NEUZENIR SILVA ABREU OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 16155366, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 50.468,26 (cinquenta mil e quatrocentos e 

sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), observando CPF/CNPJ n° 

88.332.580/0001-65, 88.332.580/0006-70, JUNTANDO-SE aos autos cópia 

da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE 

PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia 

indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que 

poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. V) Caso a penhora reste 

infrutífera, que SE PROMOVA consulta junto ao RENAJUD observando 

CPF/CNPJ n° 88.332.580/0001-65, 88.332.580/0006-70. Se frutífera a 

localização de veículos em nome da executada, PROMOVA-SE a penhora, 

depósito e avaliação do veículo, conforme pugnado e disposto nos 

arts.835, IV, art.839 do CPC. Com a efetivação da penhora e avaliação do 

bem, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 

841 do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. Não apresentada à manifestação do executado, 

voltem-me os autos conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD. 

Se não lograr êxito em encontrar bens, VOLVAM-ME conclusos para 

análise do pedido de quebra de sigilo. Justifica-se a ausência de análise 

do referido pleito na oportundiade, visando evitar diligências 

desnecessárias por este Juízo, bem como visando resguardar o princípio 

da menor onerosidade do executado. Permaneçam os autos em gabinete 

para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Provimento4/07 – CGJ. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-37.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEBI DOMINGUES CARDOSO BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 15019783 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 
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ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 701,18 (setecentos e um reais e dezoito 

centavos), observando CPF/CNPJ n° 09.263.012/0001-83, JUNTANDO-SE 

aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá 

como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011062-02.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO COMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA ARAUJO DIAS OAB - MT12863/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS OAB - MS0012970A 

(ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 14750267 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 12.426,96 (doze mil, quatrocentos e vinte e 

seis reais e noventa e seis centavos), observando CPF/CNPJ n° 

04.206.050/0001-80, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-12.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON APARECIDO TIBALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 14356204 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 23.311,69 (vinte e três mil, trezentos e onze 

reais e sessenta e nove centavos), observando CPF/CNPJ n° 

393.913.531-34, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso 

frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010426-02.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DOMINGOS TIBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR NUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 14356136 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 15.928,39 (quinze mil, novecentos e vinte e 

oito reais e trinta e nove centavos), observando CPF/CNPJ n° 

393.913.531-34, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso 

frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 
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Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000163-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS OAB - SP218246 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 15275749 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 4.266,92 (quatro mil, duzentos e sessenta e 

seis reais e noventa e dois centavos), observando CPF/CNPJ n° 

11.513.722/0001-66, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-50.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LAERCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 12650819 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 5.604,95 (cinco mil, seiscentos e quatro 

reais e noventa e cinco centavos), observando CPF/CNPJ n° 

02.449.992/0183-73, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010541-81.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 15850952 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 46.335,36 (quarenta e seis mil, trezentos e 

trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), observando CPF/CNPJ n° 

01.008.073/0038-84, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000142-78.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA COSTA VICENTE LUCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 15964012 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 6.690,97 (seis mil, seiscentos e noventa 

reais e noventa e sete centavos), observando CPF/CNPJ n° 

02.558.157/0001-62, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 
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(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000314-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA TEIXEIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS OAB - SP399830 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 12475117 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 612,40 (seiscentos e doze reais e quarenta 

centavos), observando CPF/CNPJ n° 16.572.883/0001-44, JUNTANDO-SE 

aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá 

como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010242-75.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON NEVES PIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 16117915 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 1.731,48 (hum mil, setecentos e trinta e um 

reais e quarenta e oito centavos), observando CPF/CNPJ n° 

13.419.034/0001-67, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-57.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE SERRAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID OAB - RS23108 

(ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CIRQUEIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

DENISE VITOR SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos em correição. DEFIRO o pedido de id nº 16155794, considerando 

deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 97.513,77 (noventa e 

sete mil e quinhentos e treze reais e setenta e sete centavos), 

observando CPF/CNPJ n° 88.332.580/0001-65, 88.332.580/0006-70, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. V) Caso a penhora reste infrutífera, que SE PROMOVA 

consulta junto ao RENAJUD observando CPF/CNPJ n° 88.332.580/0001-65, 

88.332.580/0006-70. Se frutífera a localização de veículos em nome da 

executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts.835, IV, art.839 do CPC. Com a 

efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do 

art. 847 do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. Não 

apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos conclusos 

para efetivação da restrição via RENAJUD. Se não lograr êxito em 

encontrar bens, VOLVAM-ME conclusos para análise do pedido de quebra 

de sigilo. Justifica-se a ausência de análise do referido pleito na 

oportundiade, visando evitar diligências desnecessárias por este Juízo, 

bem como visando resguardar o princípio da menor onerosidade do 

executado. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da 

restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-82.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MODENEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO ALVES NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que através desta procedo com a intimação do advogado da 

parte autora acerca da R. Decisão constante do id. 16722029, bem como, 

do extrato de penhora constante do id.16911093 dos presentes autos. 

Para constar lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001020-66.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LARISSA MARQUES 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente – LARISSA MARQUES BARBOSA - promove em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de que foi negativado seu 

nome pelo banco réu, sendo que desconhece a dívida. Alegou que 

possuía conta corrente e cartão de crédito junto ao banco réu para 

recebimento de salário, sendo que após o desligamento da empresa 

solicitou o cancelamento de ambos os produtos, tendo pago um boleto no 

valor de R$204,14 em junho de 2014 para encerramento final. Aduziu que 

após, tentou uma abertura de conta corrente junto à Caixa Econômica 

Federal e assim, verificou a negativação em seu nome. Pleiteia 

indenização pelos danos morais, exclusão do nome perante os órgãos de 

proteção ao crédito e declaração de inexistência do débito. Tutela 

antecipada deferida. Audiência de conciliação restou infrutífera e, perante 

a ausência do banco réu, foi aplicada a revelia. A empresa ré apresentou 

contestação.Em sede de preliminar arguiu ausência de documento 

indispensável de negativação por inidoneidade do documento 

apresentado. Meritalmente, apontou que há relação contratual firmada 

entre as partes contida em um cartão de crédito Visa Fácil, atualmente 

cancelado por atraso no pagamento, mas com alguns débitos automáticos 

em conta. Indico pela litigância de má-fé e aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Em impugnação à contestação, a autora confessou que possui o 

cartão de crédito; porém negou a existência de dívidas. Os autos vieram 

conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente à cobrança 

desconhecida para a autora, efetuada por parte do réu; sendo certo que 

não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo 

ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. 

Neste ato, opino pelo indeferimento na concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, uma vez que a autora possui profissão de contadora e 

não juntou documentos plausíveis a caracterizar sua hipossuficiência nos 

termos da Lei 1060/50. PRELIMINAR No que concerne ao documento 

original de negativação, tem-se que a certidão juntada aos autos está 

repleta de validade para fins de comprovar a negativação. com emissão 

on line do SIPES. MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o cerne da 

questão refere-se à alegada inexistência do débitos indicado em 

negativação do nome da autora que, por sua vez, aponta para o 

pagamento de todas as faturas e valores referente ao cartão de crédito e 

conta corrente que possuía junto ao banco réu. Pela análise do acervo 

documental acostado aos autos, tem-se que a autora não logrou 

demonstrar que a cobrança tenha sido realizada indevidamente. Afere-se 

na contestação que era cliente junto à ré por possuir cartão de crédito e 

realizou diversas compras com pagamento de algumas faturas. Contudo, 

tornou-se inadimplente de valores em compras que gerou a negativação 

em referência. Neste sentido, enfatiza-se que a ré fundamenta e 

demonstra que a autora era titular deste cartão de crédito e, somado à 

isto, a própria autora confessa que adquiriu, utilizou e pagou algumas 

faturas do cartão de crédito. Certamente que, a negativação foi procedida 

tendo em vista o não pagamento de valores que, não necessitando de 

notificação quanto à negativação perpetrada pela ré diante de sua 

irresponsabilidade por tal conduta, acarretou na inclusão de seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Em suma, não cumpriu o seu dever em 

comprovar do fato constitutivo do seu direito, pela aplicação do artigo 373, 

inciso I, NCPC, ainda que sob a égide de relação consumeirista. Este 

conjunto probatório leva à improcedência da presente ação, tendo em 

vista ausência de pressupostos causadores de qualquer dano à autora. 

Conclusivamente, pelo lastro probatório apresentado, não há como se 

declarar indenizatória a conduta do réu. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR -VIOLAÇÃO 

AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DIFAMAÇÃO - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - CONDUTA ILÍCITA - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS INDEVIDOS.1 - É 

regular o recurso que indica as razões do pedido de reforma e enfrenta 

os fundamentos contidos na sentença. 2 - Para que se caracterize o 

dever de reparar é necessária a confluência de três fatores essenciais: i) 

dano comprovado; ii) conduta ilícita; iii) nexo de causalidade entre o ato 

ilícito e o dano sofrido. 3 - A ausência de comprovação de que a ré teria 

disseminado fato ofensivo à honra da autora para além do seu núcleo 

pessoal imediato, causando-lhe abalo moral, obsta a pretensão de 

reparação civil por ausência de conduta ilícita. (TJMG- Apelação Cível 

1.0024.13.307859-2/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves 

(JD Convocado), 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2018, 

publicação da sumula em 09/02/2018).”. Inexistente qualquer abalo moral, 

certo de que não há como se desconsiderar o inadimplemento do autor, 

uma vez que a empresa ré juntou todas as faturas necessárias e apontou 

o débito advindo da inadimplência. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o 

projeto de sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido, julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação das requeridas em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 05 de dezembro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos 

os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 06 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001436-34.2018.8.11.0011. REQUERENTE: HUGO VIANA MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CURVELANDIA 

Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA ESOECÍFICA” proposta por HUGO VIANA MARTINS, contra o 

Estado de Mato Grosso e MUNICIPIO DE CURVELANDIA com o fito de ser 

submetida a cirurgia denominada Sinusectomia, ao argumento de que o 

assistido encontra-se esperando referida cirurgia. A inicial veio instruída 

com documentos que atestam o quadro clínico da assistido, bem como a 

sua hipossuficiência. Em decisão de id nº 15613898 este Juízo a remessa 
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dos autos ao NAT para parecer técnico. Ofício do NAT incrustado em id nº 

15668014 aduzindo que o exame pugnado é eletivo, não havendo 

demonstração de urgência. Os autos vieram conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, o pleito liminar impõe que 

se traga à colação alguns dispositivos constitucionais, vejamos: “Art.1º. A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)III - a dignidade da 

pessoa humana;” “Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á 

igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes: (...) § 1° - 

As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata.”. “Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.” “Art. 194 – A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao Poder 

Público, nos termos da lei organizar a seguridade social, com base nos 

seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura e do atendimento;” 

“Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” “Art. 197 – São de 

relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 

e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” 

(negritos acrescidos). Dos dispositivos supra, depreende-se que o direito 

à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento 

prioritário posto integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, 

sem quais a dignidade humana se queda comprometida. Daí, que princípios 

nortes da seguridade social, mais especificamente da saúde, como o da 

universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, 

sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do caráter 

programático das normas sociais. Aliás, é esse o entendimento do egrégio 

Supremo Tribunal Federal, in verbis: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. 

A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos 

demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 

323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, 

não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das 

questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. 

Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo 

que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, 

imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto 

fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, 

a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. 

Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas 

geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não 

pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, 

desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da 

saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os 

atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando 

desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do 

Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à 

saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento 

médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para 

adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar 

com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos 

imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (RE 668724 AgR, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) (negritos acrescidos). 

No mesmo sentido, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - DEFERIMENTO - OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO 

ESTADO - FORNECIMENTO GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE 

ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE COM RISCO DE VIDA - PRELIMINARES - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA 

ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - LEI 8.080/90, 

CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL - ART. 196 E 217 - PROMOÇÃO 

DA SAÚDE - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE 

DIREITO FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - 

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 

INVIABILIDADE - ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

PODER EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE 

INDEMONSTRA-ÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU 

EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a 

saúde e a vida direitos de todos e dever do Estado, possuem aplicação 

imediata, não se cuidando, pois, de norma programática, mas sim 

definidora de direito fundamental, ex vi do artigo 5º, § 1º da Lei Maior. É 

possível, excepcionalmente, a concessão de antecipação de tutela contra 

o Estado, quando caracterizado o estado de necessidade e a exigência de 

preservação da vida humana. A alegada ausência de previsão 

orçamentária não pode ser motivo para a negativa de internação em UTI e 

para o respectivo pagamento das despesas dela decorrentes, uma vez 

que não há termos de comparação entre previsão orçamentária e o direito 

à vida ”. (negritou-se) Dessa forma, a concessão da tutela antecipada 

objetiva tão-somente outorgar ao indivíduo o mesmo direito à saúde 

usufruído por tantos outros que foram beneficiados por uma situação 

financeira abastada. Registre-se que, como se não bastasse a proteção 

constitucional, o direito social à saúde encontra sustentáculo também na 

Lei 8080/90, que, em seu art.2º, atribui ao Estado, isto é, a todos entes 

federados a se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação 

de providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito 

à saúde, senão vejamos: “Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento 

de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 

aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. 

Corroborando o raciocínio supra exposto, mister transcrever o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) O direito à percepção 

de tais medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição 

Federal, que vela pelo direito à vida ( art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), 

competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado 

(art. 23, inciso II), bem como a organização da seguridade social, 

garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento”.(art. 194, 

parágrafo único, I) . (...)” Ultrapassadas tais considerações, passo à 

análise dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. O artigo 461, § 

3º, do CPC reclama a conjugação de dois requisitos para a concessão da 

medida, quais sejam: relevância dos fundamentos da demanda e receio de 

ineficácia da medida. Com relação ao procedimento cirúrgico o primeiro 

requisito vê-se incrustado nos relatórios médicos juntos. Afinal, o médico 

deixou consignada a necessidade da realização. Quanto ao segundo 

requisito, tal não restou demonstrado nos autos, porquanto o parecer 

técnico do NAT afirmar que “Sob o ponto de vista técnico trata -se de um 

caso eletivo.” Importante trazer à baila que, em sede de apreciação de 

recurso repetitivo no REsp 1657156, fora fixada a seguinte tese para fins 

do art. 1.036 do CPC/2015: [...] A concessão dos medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa 

dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico 

fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o 

paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim 

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do 
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medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do 

medicamento. Entretanto, volvendo o olhar ao parecer do NAT, é possível 

extrair que os procedimentos vindicados na presente ação são 

disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, não havendo que se 

aplicarem as modulações encimadas. Registre-se que procedimento 

eletivo trata-se de atendimento médico que é programado, ou seja, não é 

considerado de urgência e emergência. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. CIRURGIA ELETIVA DE MIOMA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

INDEFERIMENTO. 1. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que 

indeferiu o pedido liminar deduzido pela autora, ora agravante, uma vez 

que o acervo probatório carreado para os autos demonstra se tratar de 

procedimento eletivo, sem caráter emergencial, a ser realizado pelo 

sistema público de saúde. 2. Nos casos em que não há uma premência na 

realização do procedimento médico-cirúrgico, o Poder Judiciário não deve 

compelir a Administração Pública a realizar a cirurgia, notadamente diante 

da possibilidade de não ser observada eventual lista de espera, inclusive 

com pacientes com quadro clínico grave e com indicação de trato 

emergencial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF - 

AGI: 20150020056187, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

28/05/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

02/06/2015 . Pág.: 185)” Posto isso, ausentes os requisitos para 

concessão da medida vindicada, INDEFIRO a liminar. No mais, a despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos, de modo que se CITE na 

forma requerida. Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a autora para 

impugnar a contestação, se assim for, ou pugnar o que de direito. Por fim, 

CONCLUSOS. Mirassol D’Oeste/MT, 5 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 20 de Fevereiro de 2019 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.
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Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 26 de Março de 2019 às 

17h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 27 de Março de 2019 às 

13:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a data de 27 de Março de 

2019 às 13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001890-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 27 de Março de 2019 às 

14h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001892-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 27 de Março de 2019 às 

14h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 
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comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001893-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 27 de Março de 2019 às 

15h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 27 de Março de 2019 às 

15h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 27 de Março de 2019 às 

16h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001896-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 27 de Março de 2019 às 

16h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 71062 Nr: 355-82.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Claudinei José de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Fundamento e Decido.

DEFIRO o pedido de levantamento do valor depositado, formulado às fls. 

300/301, observando a conta bancária ora informada, razão pela qual SE 

EXPEÇA o competente Alvará.

No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via 

de consequência, o exequente pugnou pela extinção da execução.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 Portanto, ante o pedido expresso do exequente, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, 

nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC.

SEM custas.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247229 Nr: 1739-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Ivo Leite, Ilson Ribeiro da Silva, Celso 

Aparecido Soldera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 Vistos em Correição.

Ante o teor de Cota Ministerial de fl.170, DETERMINO que seja alterada a 

referida conta do Conselho da Comunidade como consta nos autos, e 

sejam destinados os demais pagamentos à conta do Conselho de 

Segurança desce município e comarca.

INTIME-SE ao autor do fato Ilson Ribeiro da Silva a efetuar depósitos na 

Conta Corrente nº 28.404-1, agência 1320-x Banco do Brasil, CNPJ 

29.083.077/0001-54 no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, CUMPRA-SE a decisão de fl.164

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

3ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257793 Nr: 835-45.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira, Silvana de Abreu 

Barcelos, Ronaldo Gerônimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP, Pamela Webster Debiazi Morgan - 

OAB:SP / 288.386

 PROCESSO/CÓD. Nº 257793

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa dos réus Cristiano Paula de Oliveira e Silvana de Abreu Barcelos, 

salientando que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da 

medida extrema, visto que há fatos novos ante a realização da audiência 

de instrução e julgamento e excesso de prazo para a formação da culpa 

(fl.889/893).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito 

(fls.935/937).

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão preventiva fora decretada por este Juízo em fevereiro deste ano, 

oportunidade em que restou consignado a necessidade de assegurar a 

ordem pública, a conveniência da instrução criminal, garantir a aplicação 

da lei penal, bem como evitar a reiteração criminosa, sendo estes fatores 

a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua 

manutenção.

Nesse diapasão, quanto à alegação da defesa, a qual afirma que com a 

realização da audiência de instrução e julgamento e a oitiva de algumas 

testemunhas há fatos novos, constato que não há menção de qualquer 

fato novo que corrobore com a revogação requestada, não sendo a 

presunção de inocência absoluta, a qual pode ser flexibilizada a fim de 

garantir a ordem pública, como no presente caso.

Além do mais, existem interceptações telefônicas aportadas aos autos, as 

quais evidenciam que os requerentes tiveram participação na empreitada 

criminosa, estando presentes, portanto, os requisitos ensejadores para a 

decretação e manutenção da prisão preventiva, quais sejam, fumus 

comissi delicti e periculum libertatis.

Deste modo, quanto ao excesso de prazo alegado, tenho que os deslindes 

processuais estão tendo sua devida prioridade, de modo que a própria 

defesa está contribuindo para o atraso do andamento do feito, arrolando 

testemunhas que residem fora desta Comarca, ficando fora do controle 

deste Juízo o andamento das precatórias enviadas.

 Assim, a cada manifestação realizada pela defesa, há necessidade de 

que o Parquet se manifeste para posterior decisão do juízo a quo, o que 

por si só gera certa delonga para a conclusão da instrução processual. 

Logo, não há se falar em excesso de prazo na formação da culpa por 

desinteresse deste magistrado.

Convém salientar que o delito praticado pelos denunciados possui 

gravidade exacerbada, visto que contribui com a prática de outros delitos 

mais graves, bem como alimenta o vício de dependentes e estimula outros 

indivíduos a utilizarem referidos entorpecentes, causando sérios danos à 

saúde pública, motivo pelo qual deve ser combatido com mais austeridade 

pelo Poder Público.

Ademais, os predicados pessoais da increpada mencionados pela defesa, 

quais sejam residência fixa, emprego lícito, filho menor, por si sós, não 

justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os 

requisitos da sua manutenção.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 

INCORRÊNCIA. 1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se 

devidamente justificada, atendendo ao disposto nos artigos 312 e 313, 

inciso I, do Código de Processo Penal, eis que o Magistrado fundamentou a 

necessidade da segregação do paciente, sobretudo com base na 

gravidade em concreto do delito e risco ao andamento processual caso o 

mesmo seja posto em liberdade. 2. As condições pessoais do paciente, 

por si só, não inviabilizam a prisão cautelar, se demonstrados os motivos 

legais ensejadores. 3. Já é pacífico na doutrina e na jurisprudência, que a 

manutenção da prisão processual, seja ela em flagrante delito, temporária 

ou preventiva, não enseja lesão ao princípio da presunção de inocência, 

posto que tal medida, apesar do caráter excepcional que possui, somente 

é autorizada em casos específicos descritos pela legislação vigente, 

estando prevista no próprio texto constitucional. 4. Ordem denegada. 

(TJ-ES – HC: 00250037020148080000, Relator: OEDRI VALLS FEU ROSA, 

Data de Julgamento: 19/11/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 28/11/2014). (Grifei).

Neste contexto, a prisão cautelar afigura-se idônea para interromper o 

cometimento de crimes, tendo em vista que o paciente Cristiano registra 

executivo de pena em trâmite neste juízo pelo crime de tráfico de drogas 

(CI 239978), conforme se extrai das folhas de antecedentes criminais que 

acompanham as informações.

Com isso, ante a concreta possibilidade de repetição criminosa, em 

especial o tráfico ilícito de entorpecentes, forçoso reconhecer a 

necessidade da manutenção da medida constritiva de liberdade do 

paciente Cristiano Paula de Oliveira, assim como de sua esposa Silvana de 

Abreu Barcelos, que ajudava o seu marido de fora da cadeia, consoante 

observado nas interceptações telefônicas, em garantia da ordem pública.

Destarte, tenho que permanecem incólumes os motivos ensejadores da 

prisão cautelar, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da 

prisão, devido à gravidade concreta do delito.

Logo, tendo em vista que os predicados pessoais do agente não são 

suficientes para revogação da prisão e não havendo modificação fática, 

mantenho a decisão pretérita por seus próprios fundamentos e indefiro o 

requesto da defesa.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de novembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254384 Nr: 5364-44.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565, jorge antonio gonçalves junior - OAB:24346

 PROCESSO/CÓD. Nº 254384

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido formulado por Moises Rodrigues de Oliveira, em que 

pretende autorização de saída temporária para visitar familiares no período 

natalino, sendo que atualmente cumpre pena em regime fechado.

O parecer do Ministério Público foi contrário (fl. 156).

É o relato. Decido.

O pleito do recuperando não merece prosperar, pois o benefício 

pretendido somente é permitido aos apenados que cumprem pena em 

regime semiaberto, conforme determina o art. 122, caput, da Lei 

7.210/1984 (LEP), deste modo, com esteio no art. 66, IV, INDEFIRO o 

requerimento em tela.

 Nesse sentido, trago a lume o entendimento esposado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE 

ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – 

NÃO CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA – PRELIMINAR 

REJEITADA EM CONFORMIDADE COM A PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTIÇA – 2. MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA 

REFORMA DA DECISÃO EM QUE SE NEGOU PEDIDO DE ESTUDO EM 

ESTABELECIMENTO SITUADO "EXTRAMUROS" – IMPOSSIBILIDADE – 

AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – FALTA DE 

PREVISÃO LEGAL – APLICAÇÃO DO ART. 122 DA LEI Nº 7.210/84 – 3. 

PRELIMINAR REJEITADA E AGRAVO DEPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM 

O PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL. Não há que se falar em 

intempestividade quando o Agravo em Execução é interposto no prazo 

previsto no art. 586 do CPP em consonância com a Súmula 700 do STF. O 

art. 122 II da LEP autoriza a saída temporária para estudos "extramuros" 

apenas aos reeducandos que cumprem pena em regime semiaberto, 

cumpridos os requisitos do art. 123 da mesma Lei. Aos condenados que 

cumprem pena em regime fechado somente é permitida a saída para 

trabalho externo, nos moldes do art. 36 do CP. (AgExPe 154201/2016, 
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DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)

No mais, à míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do 

cálculo de pena de fl. 150, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247165 Nr: 7659-46.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Celestino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 247165

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que irá 

trabalhar e residir no município de Cáceres, devidamente comprovado pela 

documentação de fl. 152, DETERMINO a remessa do presente executivo 

ao Juízo da Execução Penal daquela Comarca, com fulcro no artigo 1.547 

CNGC/MT.

Outrossim, intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua 

intimação, para retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de Cáceres, conforme acima 

determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente, com exceção 

do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste Juízo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 133849 Nr: 2122-87.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN BARROS VIARO - 

OAB:14138/O, MARCELO BARROSO VIARO - OAB:290116/SP, Sergio 

Vieira Ramos - OAB:5012-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 133849

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 601, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Por fim, diante das informações prestadas pela defesa às fls. 602/603, 

oficie-se à Cadeia Pública solicitando o envio de eventuais certidões de 

remição de pena em nome do recuperando, a partir de fevereiro de 2016.

Com o aporte da certidão, acaso existente, ao cálculo atualizado de pena, 

com posterior vistas às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, iniciando pela defesa.

Na sequência, conclusos para deliberação.

Por fim, retifique-se a guia de execução penal de fl. 187, no campo “data 

do fato”, fazendo constar 01.04.2011.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 143308 Nr: 3458-29.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivael do Carmo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderley Souza Amorim - 

OAB:MT- 10.207

 PROCESSO/CÓD. Nº 143308

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 1.041, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Por fim, conforme pleiteado pela defesa às fls. 1.042/1.043, oficie-se à 

Cadeia Pública solicitando o envio de eventuais certidões de remição de 

pena em nome do recuperando.

Com o aporte da certidão, acaso existente, ao cálculo atualizado de pena, 

com posterior vistas às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, iniciando pela defesa.

Na sequência, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 162534 Nr: 2292-25.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Roberio Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 162534

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 218, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Por fim, diante das informações prestadas pela defesa às fls. 219/219-v, 

oficie-se à Cadeia Pública solicitando o envio de eventuais certidões de 

remição de pena em nome do recuperando.

Com o aporte da certidão, acaso existente, ao cálculo atualizado de pena, 

com posterior vistas às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, iniciando pela defesa.

Na sequência, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 80189 Nr: 2225-65.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Vitorino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18.566
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 PROCESSO/CÓD. Nº 80189

Vistos etc.

Considerando a impugnação colacionada pela defesa às fls. 1.084/1.085, 

após análise dos autos, tenho que deve prosperar a retificação da data do 

fato concernente a pena da linha “7”, visto que o dia correto é 19.04.2006, 

conforme denúncia à fl. 215.

Por outro lado, a data de início do cumprimento da pena inserida na linha 

“6” está correta, porquanto coerente com o mandado de prisão cumprido 

em 27.01.2014, consoante fls. 832/833.

Destarte, defiro parcialmente a manifestação da defesa, a fim de 

determinar a retificação da data do fato relativa a pena da linha “7”, 

devendo constar 19.04.2006 (fl. 215).

Com o novo cálculo, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Após, voltem-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253459 Nr: 4614-91.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: igor christian a. salgueiro - 

OAB:24525, valdinei rodrigues salgueiro - OAB:14862

 PROCESSO/CÓD. Nº 253459

 Vistos etc.

Considerando que o apenado encontra-se cumprindo pena no regime 

fechado, bem como o aporte da nova guia de fl. 206, converto a pena 

restritiva de direito em privativa de liberdade com fundamento no art. 44, 

§5º do Código Penal, conforme orientação jurisprudencial do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME NO CURSO 

DA EXECUÇÃO - INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENTIDA 

UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – VIABILIDADE 

– INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – 

PRECEDENTES DO STF – SANÇÃO DE DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA 

RESTRITIVA DE DIREITOS – REVERSÃO PARA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

– NECESSIDADE PARA A UNIFICAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 44, § 5º, DO 

CÓDIGO PENAL E DO ART. 181, § 1º, E, DA LEI N. 7.210/84 – RECURSO 

PROVIDO. O regime fechado é restrito às penas reclusivas. Com relação à 

pena de detenção, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto 

ou o aberto, porém, poderá ser determinado regime prisional mais rigoroso, 

no curso da execução, em razão da regressão ou da unificação das 

penas.“O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em 

condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de 

cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, 

independentemente de serem de detenção ou reclusão.” (RHC 118626, 

Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 

02-12-2013). A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de 

liberdade ocorre quando o agente já possui em seu desfavor pena 

privativa de liberdade que incompatibiliza o cumprimento da nova 

reprimenda na forma determinada pelo Juízo de conhecimento. (AgExPe 

168105/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 02/06/2015). (Destaquei).

Nesse sentido, também trago a lume o escólio do Superior Tribunal de 

Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE NO CUMPRIMENTO DE 

PENA EM REGIME FECHADO. NOVA CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA 

DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA RESTRITIVA EM PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA 

PENA ALTERNATIVA COM O REGIME ANTERIORMENTE IMPOSTO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO.- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o 

cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não 

mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. 

Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido 

processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões 

suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de 

constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.- A 

jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que 

o Juiz da execução pode converter a pena restritiva de direitos em 

privativa de liberdade quando, sobrevindo nova condenação, o regime 

prisional anteriormente fixado for incompatível com o cumprimento de pena 

restritiva de direitos. Precedentes.- Assim, verifica-se no caso dos autos 

que, estando o paciente cumprindo pena privativa de liberdade em regime 

fechado, é totalmente incompatível a manutenção da pena restritiva de 

direitos consistente na prestação de serviços à comunidade que 

sobreveio com a nova condenação. Habeas corpus não conhecido. (HC 

278287 RS 2013/0327683-8, Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS 

CORPUS : HC 278287 RS 2013/0327683-8, data do julgamento: 17 de 

Dezembro de 2013).

Deste modo, proceda-se com a unificação das penas, abrindo-se vista às 

partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando pela 

Defesa.

Ato contínuo, volvam-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 139078 Nr: 2939-54.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sidney Gonçalves de Oliveira, Darleze 

Ibane de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:, Sérgio Vieira Ramos - OAB:5012-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 139078

 Vistos, etc.

Considerando o v. Acórdão de fls. 412/413, intimem-se as partes para 

apresentarem rol de testemunhas, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade 

em que poderão juntar documentos e requerer diligências, no prazo de 

cinco dias, nos termos do art. 422 do CPP.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de novembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248371 Nr: 2327-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 PROCESSO/CÓD. Nº 248371

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que irá 

trabalhar e residir no município de Cáceres, devidamente comprovado pela 

documentação de fl. 207, DETERMINO a remessa do presente executivo 

ao Juízo da Execução Penal daquela Comarca, com fulcro no artigo 1.547 

CNGC/MT.

Outrossim, intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua 

intimação, para retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de Cáceres, conforme acima 

determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente, com exceção 
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do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste Juízo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258185 Nr: 1002-62.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Alexandre Zanetti Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 258185

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas do cálculo 

de pena de fl. 32, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término da pena.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226803 Nr: 2721-36.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Ezequiel Sabino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 226803

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas do cálculo 

de pena de fl. 354, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, abrindo-se vista ao Ministério 

Público na data prevista para o livramento condicional (25.06.2019), a fim 

de se manifestar quanto a concessão da benesse, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246777 Nr: 1518-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Vinicius Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 PROCESSO/CÓD. Nº 246777

 Vistos etc.

Considerando o comprovante de trabalho juntado pela defesa à fl. 90, 

autorizo o recuperando a laborar no município de Porto Esperidião-MT, 

entre os dias 26.11.2018 a 10.12.2018, devendo retornar a esta Comarca 

quando do término do prazo concedido.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento eletrônico acerca da 

presente decisão.

 No mais, aguarde-se a audiência admonitória outrora aprazada.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 200472 Nr: 130-86.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lima da Costa, Felyx Geanine Costa, 

Alessandro da Silva Alves, Leandro Carlos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Ribeiro de 

Aguiar - OAB:21.935, CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE AGUIAR - 

OAB:21935/0, Defensoria Pública: Caio Cezar Buin Zumioti - OAB:, 

Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 PROCESSO/CÓD. Nº 200472

Vistos, etc.

Considerando que a sentença proferida nos autos foi absolutória em favor 

de todos os réus e o recurso interposto pelo Ministério Público foi 

improvido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(fls.428/439), arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Por fim, considerando a nomeação feita à fl.407, determino a expedição de 

certidão de honorários advocatícios no montante de 05 (cinco) URH’s em 

nome do causídico Dr. Nilson Tomaz da Silva Junior, OAB/MT nº 23151-O.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243239 Nr: 4569-72.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gomes de Oliveira, Antonio dos 

Santos Ramos, Paulo Cesar Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070, Marcel de Sá Pereira - OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 243239

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome dos réus Rodrigo Gomes 

de Oliveira, Antônio dos Ramos e Paulo Cesar Soares dos Santos, nos 

moldes do acórdão às fls. 208/210-verso.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230137 Nr: 2150-31.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos Silvério da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 230137

Vistos, etc.

Considerando o endereço apresentado pela defesa, conforme petição de 

fls. 419/423, informando que o recuperando residirá em Cuiabá-MT, 

DETERMINO a remessa do presente executivo ao Juízo da Execução Penal 

daquela Comarca, com fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

No mais, mantenho as condições anteriormente aplicadas ao regime 

aberto, com exceção do comparecimento diário na Cadeia Pública local.

Cumpra-se.
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Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 29035 Nr: 2933-86.2007.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinalva Alecrim Medeiros, Renato Aparecido 

Schuch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Miranda de Carvalho - 

OAB:9.855

 PROCESSO/CÓD. Nº 29035

Vistos, etc.

Considerando o termo de entrega acostado à fl.355, que informa a data da 

entrega do bem ao arrematante (17/09/2018), determino que se oficie o 

DETRAN do Estado de Mato Grosso a fim de que o referido órgão dê baixa 

nos valores pendentes do ano de 2013 a 2018, visto que neste lapso a 

motocicleta não encontrava-se em posse do arrematante.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 137750 Nr: 2712-64.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Araújo, Dorivan Palmeiras de 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 137750

Vistos, etc.

Considerando a certidão retro juntada, determino que o Gestor Geral desta 

Comarca faça um ofício constando os dados que possuem no documento 

da moto e se a chave apreendida faz menção à motocicleta do documento.

Após, com o aporte das referidas informações, voltem-me conclusos para 

posterior destinação dos bens.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 16329 Nr: 575-56.2004.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chirlene Pereira Charão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Freiria de Oliveira - 

Promotor de Justiça - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olzanir Figueiredo Carrijo - 

Defensora Pública - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 16329

Vistos, etc.

Considerando a certidão retro, proceda-se conforme já determinado nas 

disposições finais sentença de fls.205/206.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226304 Nr: 4889-93.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 4889-93.2014.811.0011 cód. 226304

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Nilton Pereira de Souza

INTIMANDO: Réu(s): NILTON PEREIRA DE SOUZA, Rg: 11881526 SSP MT 

Filiação: Leondas Pereira de Souza e Aparecida Benedita da Silva, data de 

nascimento: 15/12/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Fazenda Rio Preto, Bairro: Zona Rutal, Cidade: Munic. Salto do 

Ceu-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ACUSADO, acima qualificado, para que 

informe, no prazo de 10 (dez) dias, seus dados bancários (número da 

conta corrente, agência e banco), afim de proceder com a restituição da 

fiança.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRUNA CAROLINE DE 

CASTRO, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 3 de dezembro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263042 Nr: 3154-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Melo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GOES EMERICK - 

OAB:, Adelmo Góes Emerick - OAB:10904

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 05 de dezembro de 2018, às 10h00min.

Autos n°: 263042

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Calindo 

Francisco de Paula, Fernando Henrique Alves e procedido o interrogatório 

do réu. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 A considerar que o réu está detido há aproximadamente 04 (quatro) 

meses, não sendo reincidente, tem-se que, finda a presente audiência de 

instrução de julgamento, não se vislumbra periculosidade suficiente a 

mantê-lo custodiado, até porque, acaso condenado, não pegaria regime 

inicial fechado para cumprimento de pena, razão pela qual revogo sua 

prisão preventiva e a substituo pelas seguintes medidas cautelares 

diversas da prisão:

a) fornecer endereço atualizado em 07 (sete) dias, devendo mantê-lo 

sempre atualizado;

b) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos, bocas de fumo;

c) proibição de consumir bebida alcoólica em local público;

d) proibição de portar facas, canivetes, estiletes, ou qualquer instrumento 
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que possa malferir a integridade física de alguém.

Expeça-se alvará de soltura com as referidas cautelares, salvo se por 

outro motivo deva permanecer custodiado.

Cumpra-se.

Por fim, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às 

partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Adelmo Goés Emerick

Advogado

Daniel Melo Oliveira

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263586 Nr: 11410-97.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid Luan Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do reeducando para manfiestar nos 

presentes autos no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251610 Nr: 3886-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Mendonça da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17.414/0

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos à douta advogada da acusada para que manifestar 

acerca do cálculo de pena no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235090 Nr: 216-86.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Galdino do Nascimento, Divanei Umimoto 

da Cruz, Rogério Moreira, Roberto Negrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI MANDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473/B, KARINA CORDEIRO PISSOLATO - 

OAB:25376/0, Wagner Ricci da Silva - OAB:21.379

 PROCESSO/CÓD. Nº 235090

 Vistos, etc.

A fim de evitar nulidade processual, acolho parcialmente a preliminar 

suscitada pela defesa do réu Rogério Moreira nas alegações finais de fls. 

253/255, tendo em vista que o acusado não foi pessoalmente intimado, 

conforme certificado às fls. 167/168, ocasião em que o oficial de justiça 

obteve informações sobre o seu endereço atualizado, pelo que determino 

a expedição de carta precatória para a oitiva deste, no endereço 

declinado à fl. 255.

Não obstante, mantenho incólumes os atos já praticados, pois o 

denunciado Rogério Moreira, segundo a certidão de fls. 167/168, quando 

da tentativa de sua intimação, datada de 17.04.2018, havia se mudado há 

mais de 01 (um) ano e não comunicou o juízo.

Por fim, tenho como desnecessário o desmembramento do feito, por se 

tratar de réus soltos, como também pelo fato de faltar apenas o 

interrogatório de um corréu.

Com o retorno da missiva, dê-se vista novamente às partes para 

ratificação ou retificação dos memoriais finais apresentados, iniciando 

pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263891 Nr: 3567-96.2018.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edson gomes de carvalho - 

OAB:19970/0, juliano barreto lopes - OAB:20450/0, rafael almeida 

tamandaré novaes - OAB:19946/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 263891

Vistos, etc.

Nos termos do artigo 589 do CPP, mantenho a decisão encartada às fls. 

39/40-verso, pelos fundamentos nela exarados.

No mais, considerando que as razões e contrarrazões já foram 

apresentadas, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 130702 Nr: 1501-90.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 130702

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 

(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o 

dia 24/01/2019, às 09h00min..

 Intimem-se o recuperando, seu defensor e o membro do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253105 Nr: 4790-21.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Flavio Cardoso Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 253105

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 
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(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o 

dia 24/01/2019, às 09h00min..

 Intimem-se o recuperando, seu defensor e o membro do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246777 Nr: 1518-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Vinicius Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 PROCESSO/CÓD. Nº 246777

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 

(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o 

dia 24/01/2019, às 09h00min..

 Intimem-se o recuperando, seu defensor e o membro do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263964 Nr: 3583-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: wellington pereira dos 

santos - OAB:10.994

 PROCESSO/CÓD. Nº

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 

(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o 

dia 24/01/2019, às 09h00min..

 Intimem-se o recuperando, seu defensor e o membro do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 14780 Nr: 1612-55.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Soares 

Vieira Marques - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 14780

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 

(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o 

dia 24/01/2019, às 09h40min..

 Intimem-se o recuperando, seu defensor e o membro do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 211476 Nr: 2309-90.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10565

 PROCESSO/CÓD. Nº 211476

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 

(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o 

dia 24/01/2019, às 10h20min..

 Intimem-se o recuperando, seu defensor e o membro do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245214 Nr: 649-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:GO30.299

 PROCESSO/CÓD. Nº 245214

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 

(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o 

dia 24/01/2019, às 09h00min..

 Intimem-se o recuperando, seu defensor e o membro do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 264055 Nr: 3645-90.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 264055

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 

(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o 

dia 24/01/2019, às 09h00min.
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 Intimem-se o recuperando, seu defensor e o membro do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248827 Nr: 2515-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Gabriel Leão Flausino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jerferson santana da silva - 

OAB:19102, victor thiago marques ochiucci - OAB:14495-b

 PROCESSO/CÓD. Nº 248827

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 

(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o 

dia 08/05/2019, às 14h00min.

 Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230823 Nr: 2267-07.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17.414/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 230823

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 

(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o 

dia 08/05/2019, às 16h20min..

 Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258770 Nr: 1300-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Matias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: robson dos reis silva - 

OAB:19991/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 258770

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 

(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o 

dia 08/05/2019, às 17h00min.

 Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261910 Nr: 2578-90.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Matias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 261910

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 

(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o 

dia 08/05/2019, às 16h40min..

 Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241664 Nr: 3727-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 241664

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 

(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT, redesigno a audiência outrora aprazada para o 

dia 08/05/2019, às 17h20min..

 Intimem-se o réu, seu defensor e o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 67/2018/DF/NM

 A Excelentíssima Senhora Doutora LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o usufruto de 20 (vinte) dias de férias pela servidora 

Distribuidora, Contadora e Partidora Sra. MARIA CECÍLIA PIRES DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 784 de 1103



MIRANDA, matrícula 26088, no período de 07/01/2019 a 26/01/2019;

 RESOLVE:

Art 1.º DESIGNAR a servidora MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ, 

Técnico Judiciário, matrícula 8780, para exercer a função de Distribuidora, 

Contadora e Partidora perante o Cartório Distribuidor da Comarca de Nova 

Mutum, em substituição a titular, durante 20 (vinte) dias, no período de 

07/01/2019 a 26/01/2019.

Publique-se, registre-se e cientifique-se.

 Nova Mutum, 3 de dezembro de 2018.

 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

PORTARIA N.º 66/2018/DF/NM

 A Excelentíssima Senhora Doutora LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO as Licenças para tratamento de Saúde da servidora 

Distribuidora, Contadora e Partidora Sra. MARIA CECÍLIA PIRES DE 

MIRANDA, matrícula 26088, nos períodos de 23/07/2018 a 20/09/2018 

(Laudo N. 320596) e 21/09/2018 a 19/12/2018 (Laudo N. 324963);

 RESOLVE:

Art 1.º DESIGNAR a servidora MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ, 

Técnico Judiciário matrícula 8780, para exercer a função de Distribuidora, 

Contadora e Partidora perante o Cartório Distribuidor da Comarca de Nova 

Mutum, em substituição a titular, nos períodos de 23/07/2018 a 02/09/2018 

e 01/10/2018 a 19/12/2018.

Art 2.º DESIGNAR a servidora EDINETE CONCEIÇÃO DE SÁ, Auxiliar 

Judiciário matrícula 8257, para exercer a função de Distribuidora, 

Contadora e Partidora perante o Cartório Distribuidor da Comarca de Nova 

Mutum, em substituição a titular, no período de 03/09/2018 a 30/09/2018.

Art. 3.º Esta Portaria entrará em vigor com efeitos retroativos a 

23/07/2018.

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum, 3 de dezembro de 2018.

 LUCIANA DE SOUZ CAVAR MORETTI

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001955-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001955-75.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001983-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE TEIXEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIRIAM APARECIDA MORAES DOS SANTOS OAB - SP393780 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL RIBEIRO GROSSI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001983-43.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDRE TEIXEIRA ROSA REQUERIDO: MAXWELL RIBEIRO 

GROSSI Vistos, etc. Ante a ausência do comprovante de recolhimento das 

custas judiciais necessárias a distribuição da missiva, intime-se a parte 

interessada para que acoste aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, o 

comprovante de recolhimento das custas judiciais, nos termos do art. 388, 

parágrafo único, da CNGC/MT, ou, decisão concedendo a gratuidade 

judiciária ao Requerente. Não sendo apresentado o comprovante, ou, 

decisão concedendo a gratuidade judiciária ao Requerente, no prazo de 

30 (trinta) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os 

cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e anotações de estilo, 

conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do contrário, com a juntada do 

comprovante ou decisão, cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002186-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT PRIMEIRA VARA PROCESSO Nº 1002186-05.2018.8.11.0086 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Eu, ANA RITA CORDENONSI 

BUCHMANN, Gestor de Secretaria da Primeira Vara da Comarca de Nova 

Mutum/MT, no uso das atribuições legais, Com fulcro no artigo 93, XIV, da 

Constituição Federal, artigo 203, §4º do CPC e da Ordem de Serviço nº 

01/2015, para fins de: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

através de seu advogado, PARA MANIFESTAR ACERCA DO DESPACHO 

NO ID 16919888 solicitado pela Comarca Deprecante. Nova Mutum/MT, 6 

de dezembro de 2018. assinado eletronicamente ANA RITA CORDENONSI 

BUCHMANN MATRÍCULA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73669 Nr: 2187-80.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselito Paulo Bazana - ME, Nilva Salete 

Bazana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:MT 7008-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 126/132, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16492 Nr: 31-71.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Aparecido Cocato, Maurilio Martins 

Cocato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 153/155, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47198 Nr: 2622-59.2010.811.0086

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OK, CSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DRª VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA, para que tome 

ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 

(cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido 

prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48098 Nr: 3521-57.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Camponesa Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtra do Brasil Ltda, Pampa Maquinas 

Agricolas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:MT 5.726-B, Vivian Topal Pizarro - OAB:SP 183.263

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerida, por seus 

advogados, para manifestar-se sobre a proposta de honorários periciais 

apresentada às fls. 468/469, em 5 (cinco) dias, conforme artigo 465, §3º, 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 4186 Nr: 8-28.2003.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Antonio Cella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norma Ignez Tasca Cella (Espolio), Espólio de 

Paulo Diniz Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, certifique a Secretaria Judicial se a parte Inventariante 

apresentou o plano de partilha, em observância ao delineado na decisão à 

fl. 291, porquanto já extrapolados todos os prazos solicitados às fls. 

296/297 e 302/303.

Em sendo negativa, intime-se a parte Inventariante pessoalmente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao feito apresentando o 

competente forma de partilha, sob pena de remoção do cargo de 

inventariante, já que “a priori”, se revela desidioso com o cumprimento do 

comando judicial.

Nesse ponto, eis o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO - INCIDENTE 

DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - PROCEDÊNCIA - APRESENTAÇÃO 

DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES APÓS MAIS DE 8 (OITO) MESES SEM 

JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - DESÍDIA NA PRÁTICA DE ATOS ESSENCIAIS 

E OBSERVAÇÃO DOS PRAZOS LEGAIS - COMPROVAÇÃO - INCIDÊNCIA 

DO ARTIGO 995, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Agravo desprovido. É 

certo que a remoção de inventariante, exatamente por se constituir em 

medida excepcional, deve sempre ser evitada, justificando seu emprego, 

porém, quando existirem relevantes motivos a evidenciar a inaptidão para 

o exercício do cargo por parte de quem até então o exercia. A 

indisfarçável desídia do inventariante para com as determinações do juízo 

de origem, por exemplo, justificam a sua remoção.” (TJPR – AI n. 174152-8 

– Oitava Câmara Cível – Des. Rel. Ivan Bortoleto – Julgamento: 

24.08.2006). (Sem grifos no original).

Findo o prazo assinalado, com o aporte do formal de partilha, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.

Do contrário, sem manifestação, o que deverá ser certificado, à 

conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72098 Nr: 601-08.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda, Adir Freo, Marlon 

Cristiano Buss, Eloiza Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre de Almeida - OAB:RS 

43.621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 

13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Trajano Camargo dos 

Santos - OAB:MT 9.171-B

 Vistos, etc.

De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para “Cumprimento de Sentença”, fazendo constar Renova 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. como parte 

Exequente e Unio Transportes Ltda e Adir Freo como parte Executada.

Na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29000 Nr: 1906-08.2005.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, Erika Henni 

Wilma Schwabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Bayer 

Cropscience Ltda, FMC Quimica do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Airton Cella - OAB:MT 3.938, Laura Beatriz S. 

Morganti - OAB:189829-SP, Nelson Adriano de Freitas - 

OAB:116718/SP, Sérgio Pinheiro Marçal - OAB:SP-91.370

 Vistos, etc.De proêmio, verifico peculiar situação acerca do petitório às 

fls. 1220/1221 pela parte Requerente, porquanto, solicita a transferência 

de valores pessoais e verba honorária.No tocante a liberação de alvará 

judicial em favor da Inventariante Erika Henni Wilma Schwabe, tenho que 

não merece prosperar, porquanto, existente a Ação de Inventário n. 
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5313-36.2016.811.0086 – Código n. 98296 referente ao Espólio de Karl 

Erich Johannes Schwabe, documento anexo.Com efeito, todo e qualquer 

valor auferido em favor do Espólio deve ser direcionado à Ação de 

Inventário para fins de propiciar a partilha e pagamento dos impostos 

devidos.Releva notar ainda, que com a formulação do acordo pelo Espólio 

de Karl Erich Johannes Schwabe constitui transação/alienação dos 

direi tos creditór ios referentes a Ação de Indenização 

1906-08.2005.811.0086 – Código n. 29000, sendo, portanto, bem 

pertencente ao Espólio.Não se pode olvidar ainda, que eventuais 

alienações de bens do Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe deve se 

dar nos ditames do art. 619 do Código de Processo Civil, com redação “in 

verbis”:[...].Desta forma, INDEFIRO o pedido de levantamento de valores 

pela Inventariante Erika Henni Wilma Schwabe formulado às fls. 

1220/1221, e por consequência, DETERMINO a transferência da quantia de 

R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) aos autos da Ação de 

Inventário n. 5313-36.2016.811.0086 – Código n. 98296.Lado outro, em 

relação ao pedido de levantamento da verba honorária (fls. 1220/1221), 

determino à expedição de alvará judicial para liberação dos valores 

depositados nos autos, notadamente a quantia de R$ 350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais), devendo a Secretaria Judicial guardar 

observância aos dados bancários informados à fl. 1221.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 21779 Nr: 118-90.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda, Icec Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Roberto Storti & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:MT 7.504, Gisandro Carlos Julio - OAB:SP 265.662, Mauro Luís 

Timidati - OAB:MT 13.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:MT 9538

 Vistos, etc.

De proêmio, intime-se a parte Requerida para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca do delineado às fls. 518/520 pela parte 

Requerente.

De mais a mais, considerando o exposto à fl. 344v°, intime-se o Advogado 

Rubens Bortoli Júnior para que informe acerca da existência de inventário 

ou herdeiros do Senhor Eliel Alves de Sousa, porquanto noticiado seu 

falecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, em razão do princípio da 

cooperação estampado no art. 6° do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78280 Nr: 1671-26.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Santana Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Mauro Zuffo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Garcia de 

Aquino - OAB:MT 7.691

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

custas conforme estabelecido à fl. 376.Determino à expedição de alvará 

judicial para liberação dos valores depositados à fl. 377, devendo a 

Secretaria Judicial guardar observância aos dados bancários informados 

à fl. 381 e 382.No que concerne a quantia relativa ao infante Kaique da 

Silva Dantes, anoto que os valores somente serão liberados depois de 

atingida a idade de 18 (dezoito) anos, ou, mediante comprovação real de 

vantagem e necessidade do menor.Nesse ponto, eis o posicionamento 

jurisprudencial:“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO DEVIDA – FILHOS MENORES DO SEGURADO – 

DEPÓSITO JUDICIAL DO DINHEIRO – MANUTENÇÃO. Tratando-se de 

indenização paga em dinheiro em favor de menor, impõem-se a 

manutenção da decisão que determinou o seu depósito em conta judicial 

devidamente remunerada, somente autorizando-se o levantamento com a 

comprovação da real vantagem e/ou necessidade da criança. Recurso 

não provido.” (TJMG – AC 10702110434108001 MG – Décima Segunda 

Câmara Cível – Rel. Des. Alvimar de Ávila – Julgamento: 15.04.2014 – 

Publicação: 09.04.2014). Determino, ainda, que a Secretaria Judicial 

cumpra com o art. 450, § 3°, da CNGC/MT, comunicando a parte 

Requerente por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento de 

dinheiro. Nesse ponto, eis a redação do artigo supramencionado:“Art. 450. 

Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de Alvará 

Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional (assinalado 

de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu advogado, 

desde que a procuração outorgada a este esteja em consonância com o 

que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do Estatuto da OAB.§ 3º O 

juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, 

total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81128 Nr: 4090-19.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Antonio de Oliveira, Marlene Parizotto Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 

27.323-B, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:MT 4.624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a r. sentença prolatada às fls. 56/57.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38745 Nr: 1713-85.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Matschinske (Espólio), Adilson 

Matschinske, Ilson Matschinske (Espólio), Margrit Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca do conteúdo da “Certidão” à fl. 60 e em 

sendo possível apresentar a petição em questão.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Do contrário, com o aporte de manifestação, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51189 Nr: 2224-78.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Gregório Maschietto, Marcelo 

Aparecido Maschietto, Aleteia Medici Maschietto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte Executada às fls. 64/67 e 

documentos às fls. 68/83, intime-se a parte Exequente para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49722 Nr: 799-16.2011.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IER, JER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11973, Rafael Esteves Stellato - OAB:10825/MT

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento ao item “3” da sentença à fl. 131, quando, então, 

determino o cumprimento pela Secretaria Judicial nos moldes do exposto 

às fls. 144/145 e 161 pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nestes termos, salienta que o Requerido Ederaldo Batista da Silva 

informou os devidos dados bancários à fl. 152, apresentando, ainda, 

procuração à fl. 153.

Desta forma, oficie-se ao Defensor Público-Geral do Estado de Mato 

Grosso para fiel cumprimento da sentença à fl. 131, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Com o ofício, encaminhem-se cópias dos documentos às fls. 131, 134/139, 

144/145, 148, 152/153, 156 e 161.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43843 Nr: 3225-69.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Deisi Zanette Castelan, Eloiza Cristina 

Castelan, Paula Caroline Castelan Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos, etc.

De proêmio, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca do conteúdo da “Certidão” à fl. 524 e em 

sendo possível apresentar a petição em questão.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72180 Nr: 680-84.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renova Comércio de Veículos LTDA, Hugo 

Aguiar Coelho, Silvia Ramos Inácio Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca do conteúdo da “Certidão” à fl. 77 e em 

sendo possível apresentar a petição em questão.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54281 Nr: 1767-12.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitólio Luiz Mazzardo, Moacir Antonio 

Mazzardo, Igino Luiz Mazzardo, Marudi Maria Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Nazário Baptistella - 

OAB:SC 11.636-A, Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela União em desfavor de 

Vitólio Luiz Mazzardo, Moacir Antonio Mazzardo, Igino Luiz Mazzardo e 

Marudi Maria Mazzardo.

A parte Exequente às fls. 561/562 dos autos, informa que a parte 

Executada efetuou o pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada em custas e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 8% (oito por cento) do valor da causa, em consonância 

com o art. 85, § 3º, do CPC.

 Caso os honorários já tenham sido adimplidos extrajudicial/judicial, devem 

os valores ser compensados com aqueles pagos administrativamente ou 

judicialmente, inclusive quanto a verba da Fazenda Nacional prevista no 

Decreto lei 1.025/69 ou qualquer outra que tenha por função remunerar os 

serviços judiciários, sob pena das sanções por afronta a dignidade da 

justiça no caso de cobrança indevida, com multa que desde logo arbitro 

em 20% do valor da causa.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79673 Nr: 2788-52.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANA FRANÇA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONFIRMAR a antecipação de tutela concedida nos autos. 

CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a conceder o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, a Requerente 

Marciana França Pinho, inscrita no CPF n. 030.336.221-94, NIT: 

1.686.763.828-8, domiciliada na Chácara 02, no município de Santa Rita do 

Trivelato/MT, NB: 605.694.720-7, Renda Mensal Inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS, DIB: 02.04.2014, DIP: 30 (trinta) dias a contar da intimação da 

presente sentença.As prestações em atraso deverão ser acrescidas de 

correção monetária pelo INPC e de juros de mora com base no índice 

oficial de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97, redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 20/03/2018).No cálculo dos valores atrasados, deverão 

ser deduzidas as eventuais prestações de benefício já recebidas pela 

parte autora a título de auxílio-doença. Oficie-se ao INSS para a 

implantação do benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. Condeno o INSS 

ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais.Sem reexame necessário, conforme 
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dispõe o artigo 496, §3° do Código de Processo Civil.Às providências. 

P.I.C.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes 

pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado artigo 1.006 da CNGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87437 Nr: 3375-40.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcione Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT 11.065

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos 

Morais e Materiais proposta por Alcione Barbosa da Silva em desfavor do 

Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para fins de:CONFIRMAR a decisão prolatada às fls. 

40/43;DECLARAR a inexistência de qualquer débito existente entre as 

partes, em relação aos fatos delineados nesta demanda;CONDENAR o 

Requerido Banco Bradesco S.A., ao pagamento de indenização a título de 

danos morais ao Requerente Alcione Barbosa da Silva no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora à partir da citação válida e 

correção monetária da data da sentença (arbitramento), nos termos da 

Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça;CONDENAR o Requerido 

Banco Bradesco ao pagamento de repetição do indébito em favor do Autor 

no valor de R$ 1.130,84 (um mil, cento e trinta reais e oitenta e quatro 

centavos), com juros devidos a partir da citação, e correção monetária 

devida a partir do desembolso de cada parcela.Condeno, ainda, a parte 

Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, 

do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas 

processuais.Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento 

das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se 

as necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84386 Nr: 1611-19.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Laurini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM - Celulares S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:BA 16.780

 Vistos, etc.

De proêmio, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca do conteúdo da “Certidão” à fl. 55 e em 

sendo possível apresentar a petição em questão.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44204 Nr: 3588-56.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leiry Aparecida Silveira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Andres Acevedo 

Ibanez - OAB:MT 22.131-A, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 

21.511/O

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito, em nada sendo 

requerido pelas partes, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e anotações de estilo.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71956 Nr: 465-11.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Vinicius Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para Cumprimento de Sentença, fazendo constar Marcos Vinicius Costa 

Beber como parte Exequente e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. como parte Executada.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44156 Nr: 3540-97.2009.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leiry Aparecida Silveira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:SP 156.187, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A/MT

 Vistos, etc.

Proceda a Secretaria Judicial com a juntada do documento pendente, 

conforme “Lembrete” do Sistema Apolo, realizando, ainda, o 

impulsionamento adequado da demanda.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 21408 Nr: 50-43.2004.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Roberto Storti & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:MT 7.504, Selia Borges de Morais - OAB:MT 10.226, Vasco 

Ribeiro Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:MT 9538, Rubens Bortoli Júnior - OAB:5620/MT

 Vistos, etc.

De proêmio, defiro o requerido às fls. 345/346, e determino à expedição de 

alvará judicial para liberação dos valores depositados nos autos, devendo 

a Secretaria Judicial guardar observância aos dados bancários 

informados à fl. 346.

Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da 

CNGC/MT, comunicando a parte Requerente por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a 

redação do artigo supramencionado:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 
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Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”

De mais a mais, considerando o exposto à fl. 344v°, intime-se o Advogado 

Rubens Bortoli Júnior para que informe acerca da existência de inventário 

ou herdeiros do Senhor Eliel Alves de Sousa, porquanto noticiado seu 

falecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, em razão do princípio da 

cooperação estampado no art. 6° do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes da presente decisão para se opondo, 

manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24264 Nr: 1783-44.2004.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando o exposto no Ofício n. 277/2018-RC à fl. 70, 

determino que a Secretaria Judicial expeça o devido mandado de divórcio, 

nos termos da r. sentença às fls. 65/66.

Após, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de 

estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114993 Nr: 1337-50.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete de Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, para realização da perícia médica, nomeio como perito do 

Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, CRM-MT 7689-MT, podendo ser 

localizado no Centro Integrado de Saúde Municipal, para que desde já 

agende data para a realização da perícia médica com a parte Autora.O Sr. 

Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do Código de 

Processo Civil, devendo entregar o laudo no prazo máximo de 40 

(quarenta) dias, após a realização da perícia.A data da perícia deverá ser 

designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria Judicial providenciar a 

intimação da parte por qualquer meio idôneo, mediante certidão nos 

autos.Nesse ponto, quando da intimação da parte Autora, cientifique-se 

esta da necessidade de comparecer à perícia com os exames, laudos e 

outros documentos necessários à emissão do laudo pericial.A título de 

remuneração, fixo os honorários periciais no importe de R$ 600,00 

(seiscentos reais), em virtude do valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do expert, que além de tudo, é o único desta Comarca 

cadastrado no Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal, que não possui impedimentos em relação a este 

Magistrado.Intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca desta 

nomeação, cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do Código de 

Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que apresente 

quesitos, caso ainda não tenha apresentado e indicar assistente técnico

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71515 Nr: 4042-31.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Soares Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Andres Acevedo 

Ibanez - OAB:SP 206.339, Jose Martins - OAB:SP 84.314

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Revisional proposta por Luiz Eduardo Soares Silva 

em desfavor do Banco Panamericano S.A, ambos devidamente 

qualificados.

Às fls. 129/145, fora proferida sentença julgando parcialmente procedente 

a ação, oportunidade em que se consignou que a devolução do valor pago 

a maior dependeria de liquidação de sentença.

Certidão de trânsito em julgado à fl. 147.

O Requerido Banco Pan S.A. à fl. 149 requereu a homologação dos 

cálculos (fls. 150/158), conforme parâmetros estabelecidos na sentença 

às fls. 129/145.

Decisão à fl. 163, intimando o Requente para se manifestar acerca dos 

cálculos apresentados pelo Banco Requerido.

Certidão à fl. 164, informando a inércia do Autor em relação a decisão 

retro.

Pleito do Autor à fl. 169, informando situação de substabelecimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Diante da inércia do Requerente Luiz Eduardo Soares Silva com os 

cálculos apresentados pela parte Requerida, impõe-se sua homologação, 

considerando a garantia do contraditório disciplinado nos arts. 509 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Releva notar, que os valores a serem recebidos pelo Autor devem ser 

compensados com a dívida existente, sendo caso de extinção da 

execução em relação aos valores devidos ao Autor pelo Banco 

Requerido.

Considerando o adimplemento pelo Banco Pan S.A. da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desta forma, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85016 Nr: 1958-52.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Obrigação 

de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por 

Agnaldo de Souza Porfírio em desfavor do Banco do Brasil S.A., em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:CONFIRMAR a decisão proferida às fls. 53/54;CONDENAR a parte 

Requerida ao cumprimento da obrigação relativa a baixa do gravame do 

veículo citado na inicial;IMPROCEDER os pedidos de condenação do 

Requerido Banco do Brasil S.A. em danos morais e materiais, 

considerando o exposto nesta.Ante a sucumbência ínfima da parte 

Requerida condeno a parte Requerente ao pagamento das custas e 

honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de 
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Processo Civil, corroborado pela lição de Humberto Theodoro Júnior:“[...] 

se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o juiz desprezará a 

sucumbência recíproca e atribuirá por inteiro, ao outro, a responsabilidade 

pelas despesas e honorários [...]” (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de 

Direito Processual Civil – Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

304).Contudo, fica suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do 

Manual de Processo Civil, diante da gratuidade concedido ao Autor 

Agnaldo de Souza Porfírio na decisão às fls. 53/54.Após o trânsito em 

julgado desta sentença e cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.P. I. C.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86466 Nr: 2805-54.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neire Siqueira Campos Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Beneficente São Camilo, Município 

de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte Requerida, por seus advogados, para 

manifestar-se sobre a proposta de honorários periciais apresentada às 

fls. 270/271, em 5 (cinco) dias, conforme artigo 465, §3º, NCPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92272 Nr: 1356-27.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdM, LLAdSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diob Hudson da Silva Lima - 

OAB:MT-20476/O, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, Tatiana 

Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual abro vistas dos autos à parte autora para que requeira o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86217 Nr: 2670-42.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neide Jeronimo de Oliveira Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, Boa 

Vista Serviços S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Drumond Gruppi - 

OAB:SP 163.781

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, ABRO VISTAS 

DESTES AUTOS À PARTE AUTORA, para que requeira o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113029 Nr: 306-92.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Margarida Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Santa Agro S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:MT0018771O, ALDO JOSÉ DALLABRIDA ALMEIDA - 

OAB:17342, Augusto Barros de Macedo - OAB:7667/MT, Carla 

Regina Dall'' Agnol Muller - OAB:11.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Henrique Gallo do 

Prado - OAB:SP 393.913, Cristiano Soares Rodrigues - OAB:RJ 

130.787, Edson Luiz Di Angelo - OAB:23553/O, Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS

 Certifico e dou fé que a contestação foi oferecida no prazo legal. Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1911 Nr: 11-03.1991.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Pereira de Souza, Valdirço de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:MT 2.772-A, FABIÚLA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22.165-A, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, Valentina 

Ponce Devulsky Manrique - OAB:MT 3.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a Dra. Fabiúla Muller Koenig , para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85279 Nr: 2102-26.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Baggio Máquinas Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Alberto Della Mea, Cristiane da Costa 

Della Mea, Ligia Dirlene Zimmer Noimann, Paulo Cesar Noimann, Juliano 

Norberto Della Mea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane dos Santos Silva - 

OAB:17.824-0 MT, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:MT 5425-B, 

Fernanda Gavioli Fachini - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS 

- OAB:20.089-O, MATEUS MENEGON - OAB:11229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 Considerando que da publicação da sentença de fls. 49, não constou o 

nome do advogad dos Executados, remeto à publicação a referida 

sentença: "Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC. 

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo. Condeno o executado ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85,§ 2º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Às providências necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73065 Nr: 1586-74.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMJJ, ITWJ, ISW, IFWJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Leandro Westphalen Michel - OAB:MT 
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7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:MT0011343B

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por JEAN MARCOS 

JUSSIANI JUNIOR, INGRID THAINA WASMUTH JUSSIANI e ISIS FABIANE 

WASMUTH JUSSANI em face de JEAN MARCOS JUSSIANI, todos 

qualificados nos autos.

A parte requerente embora devidamente intimada por edital para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 97.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91113 Nr: 634-90.2016.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: everaldo lima da silva - 

OAB:46.896/BA

 Isto posto, e por tudo que nos autos consta, HOMOLOGO O 

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO aduzida pela 

requerente e DECRETO O DIVÓRCIO do casal SANDRA ARAÚJO DOS 

SANTOS e LUIZ CARLOS DE JESUS DOS SANTOS, nos termos do art. 

226, parágrafo 6º da Constituição Federal, e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea a, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios tendo 

em vista que defiro a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita 

nesta ocasião, considerando sua condição e hipossuficiência, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do CPC.Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o mandado de averbação ao Ofício competente, qual seja o 

Cartório de Registro Civil da Comarca de Camaçari/BA, para que produza 

os devidos e legais efeitos..Expeça-se a certidão em nome do advogado, 

conforme procuração às fls. 48v.Após as formalidades necessárias, 

arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78378 Nr: 1746-65.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lamara Helena de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolus Engenharia Ltda., Caixa Econômica 

Federal de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia de Fátima da Silva - 

OAB:MT 18.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Rossato da Silva Avila 

- OAB:10309/MT, Meire Correia de Santana da Costa Marques - 

OAB:MT 9995, Wilber Norio Ohara - OAB:MT 8.261

 (...) Sendo assim, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas 

DOU-LHES PROVIMENTO, para esclarecer o ponto contraditório, nos 

seguintes termos: Nesta seara, tendo em vista que a elaboração da prova 

pericial foi requerida pelas partes demandante e demandada nos autos, 

conforme disposto no artigo 82 do Código de Processo Civil, incumbe às 

partes custearem as despesas dos atos que requererem no processo, 

salvo hipótese de concessão do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita. (...)A gratuidade da justiça deve ser reservada aos realmente 

necessitados, vez que tudo tem um custo, assim como o processo judicial. 

(...) Todavia tendo em vista que o perito nomeado pelo Juízo já apresentou 

proposta de honorários, intimem-se as partes requerente e requerida para, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca desta e, 

havendo concordância, para que depositem a verba honorária em sua 

integralidade, na proporção e 50% (cinquenta por cento) para cada uma, 

visto que a pericia deverá ser rateada, considerando que a prova pericial 

foi requerida por ambas as partes, nos termos do artigo 95 do Novo 

Código de Processo Civil. Havendo requerimento do perito, fica desde logo 

deferida à liberação de 50% da verba honorária para realização dos 

trabalhos, com o restante condicionado à homologação do laudo. Os 

trabalhos deverão se iniciar no prazo de até 10 (dez) dias após a 

liberação da 1ª parte dos honorários, ou da intimação pela Gestora 

Judiciária, em caso de não ser requerido aquele adiantamento. O laudo 

deverá ser juntado aos autos em 15 (quinze) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias e venham conclusos para 

deliberação. O desempenho do encargo independerá de compromisso, 

devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, § 3º do 

Novo Código de Processo Civil.” Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100485 Nr: 489-97.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rigoni e Bortoli LTDA - ME, Rodrigo Rigoni, 

Tulaine Aparecida Bortoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa BacenJud de fls. 69/71, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111744 Nr: 6918-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISIERI PAZ DA SILVA CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa BacenJud de fls. 97/98, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44078 Nr: 3446-52.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 
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manfestar sobre o resultado da pesquisa BacenJud de fls. 71/72, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110397 Nr: 6146-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICHEM DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz 

Kayser, CASSIANO RICARDO BOTELHO LIMA SERAGUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:9.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa BacenJud de fls. 49/50, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87212 Nr: 3227-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Cristina Bernegozzi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa BacenJud de fls. 90/91, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71806 Nr: 4051-90.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Luiz Borges, Diangles da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa BacenJud de fls. 87/89, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35615 Nr: 1945-34.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilcelis Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Matrinchã Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa BacenJud e RenaJud de fls. 

101/103, requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28806 Nr: 1782-25.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. Riedi & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egídio José Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:PR 

15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa BacenJud e RenaJud de fls. 

114/116, requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73673 Nr: 2191-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Borsatti & Cia Ltda - EPP, Edson Borsatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa BacenJud de fls. 123/125, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75158 Nr: 3713-82.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:MT 21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA - OAB:MT 14.690-O, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa BacenJud de fls. 145/1147, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85485 Nr: 2242-60.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalia Gomes da Silva ("Rose")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa BacenJud de fls. 61/62, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104810 Nr: 3176-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Machado Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa BacenJud de fls. 82/83, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71466 Nr: 4001-64.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidovino Trevisol e Cia Ltda - ME, Leide Laura da Silva 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Incontrel Industria e Comercio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa BacenJud de fls. 87/88, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75899 Nr: 4474-16.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igo Vander de Paula Leite, Odair Jose Tosatti, Lucinei de 

Souza Tosatti, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leite Tosatti Ltda. - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 189.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado Leite Tosatti Ltda 

Me, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76018 Nr: 4595-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A.C.N. MT - SICREDI CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusvaldo Ferreira da Silva ME, Neusvaldo 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 134.

Proceda-se as buscas de bens em nome dos executados Neusvaldo 

Ferreira da Silva Me e Neusvaldo Ferreira da Silva, via sistema RENAJUD, 

tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77785 Nr: 1273-79.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G8 ARMAZÉNS GERAIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilce Martins Bezerra -Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais ajuizada por G8 Armazéns Gerais Ltda.-Me em face de 

Ivanilce Martins Bezerra Me., estando ambos devidamente qualificados 

nos autos. Juntaram documentos. Na presente solenidade foi celebrado 

acordo nos termos acima explicitado. É o relatório. Decido. Ante a 

composição amigável em audiência, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

processo, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. 

Custas pela requerente. Ante a composição das partes, não há cobrança 

de custas suplementares, nos termos do artigo 90, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se, desde logo, alvará de levantamento de valores. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com cautelas de praxe. Publicada 

em audiência. Registre-se. Saem os presentes já intimados. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88946 Nr: 4376-60.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF PIVETTA TRANPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Tieppo Rossi - 

OAB:MT 13.828-A

 “Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. Concedo às partes o 

prazo sucessivo de 10 (dez) dias para apresentação de razões finais. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94960 Nr: 3015-71.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda - EPP, Idu Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 58.

Proceda-se as buscas de bens em nome dos executados Aços Mutum 

Ltda – Epp e Idu Costa, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o 

CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, retornem os autos conclusos para análise do pedido de 

expedição de oficio à Delegacia da Receita Federal.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103661 Nr: 2552-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Taffarel Sfredo - ME, Márcia Taffarel 

Sfredo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 82.

Proceda-se as buscas de bens em nome das executadas Marcia Taffarel 

Sfredo ME e Marcia Tafarrel Sfredo, via sistema RENAJUD, tomando-se 

como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41229 Nr: 644-81.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilário Izé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:MT 7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 119.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado Ilário Ize, via 

sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96891 Nr: 4390-10.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Veríssimo Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carusi Silveira, Marcelo Carusi Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O, Rafael Verissimo Araujo - OAB:GO 35.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 “Vistos. Acolho os pedidos das partes. Expeça-se carta precatória ao 

Juízo da Comarca de Goiatuba/GO para colheita do depoimento pessoal do 

autor, bem como oitiva das testemunhas arroladas à fl. 205. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54425 Nr: 1908-31.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ação Informatica Ltda (Site Informatica), 

Deleidio Valim de Mello Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 119. Assim, na 

forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ 

determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo apurado, 

tomando por base o CPF/CNPJ dos executados AÇÃO INFORMÁTICA 

LTDA e DELEIDIO VALIM DE MELLO JUNIOR.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54425 Nr: 1908-31.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIL(I, DVdMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que a penhora foi realizada de forma equivocada em face à 

JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA, CPF nº 494.107.090-91, de modo que 

o citado executado foi excluído da demanda conforme sentença de fl. 39, 

determino o imediato desbloqueio das contas do citado executado.

 Outrossim, determino a realização da penhora determinada na decisão 

anterior, em face ao executado DELEIDIO VALIM DE MELLO JÚNIOR, CPF 

nº 789.022.581-49.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51822 Nr: 2840-53.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Gomes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 107/108, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 

do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

executado EDER GOMES RODRIGUES.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Sendo inexitosas as diligências citadas acima, intime-se o exequente para 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que lhe for de direito.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109728 Nr: 5818-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLPC, ALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARICIANE DALMASO - 

OAB:10.480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação com fundamento no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil c/c o art. 47 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, para fins de: DESTITUIR o poder familiar de Jonara Marilia 

Fortes da Silva em relação à Martina Fortes. CONCEDER a adoção da 
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infante MARTINA FORTES aos requerentes SAMOEL LUIS PINHEIRO 

CHIELLE e ADRIANA LEILA PIVETA, ficando autorizado, com arrimo no art. 

47, § 5°, da Lei n. 8.069/90, a mudança de nome da menor, que deverá ser 

informado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias. Constarão os nomes 

dos ascendentes do adotante como avós da criança. Com o trânsito em 

julgado e com a informação no nome que a infante passará a ter, 

expeça-se o respectivo mandado de averbação, remetendo carta 

precatória, se o caso, ao respectivo Cartório de Registro Civil, para que 

seja procedido o cancelamento do assento de nascimento original da 

menor e, incontinenti, seja realizada a lavratura de um novo registro 

consoante a presente decisão judicial, o qual deverá ser instruído com 

cópia da primitiva certidão de nascimento e cópia da presente decisão, 

devendo ser cumprido integralmente o artigo 47 da Lei nº 8.069/90, nos 

seguintes termos: a) não será fornecida certidão do mandado ora 

expedido, a não ser por determinação judicial e em segredo de justiça, 

para salvaguarda de direitos (art. 95, parágrafo único da Lei 6.015/73); b) 

a inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o 

nome de seus ascendentes; c) o mandado judicial, que será arquivado, 

cancelará o registro original da adotada; d) nenhuma observação sobre a 

origem do ato poderá constar nas certidões do registro. Após, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas e honorários, nos termos da legislação de regência. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93349 Nr: 2074-24.2016.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KCR, BCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG(P, MdNM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - 

OAB:

 Vistos.

Proceda ao desentranhamento dos documentos de fls. 57/61, visto que 

pertencem à processo de apuração de ato infracional do adolescente, 

juntando-o no processo a que se refere.

 No mais, determino a realização de novo estudo psicossocial, 

encaminhamento para nova avaliação psiquiátrica e acionamento da rede 

de proteção municipal, a fim de inserir a família nos programas sociais 

adequados, encaminhando os relatórios de acompanhamento a este juízo.

 O estudo psicossocial deverá ser realizado no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, de modo que a dilação no prazo para cumprimento 

justifica-se pela grande demanda da Comarca, bem como por ter somente 

01 (uma) equipe multidisciplinar na Comarca.

 Com o aporte do estudo psicossocial, avaliação psiquiátrica e os 

respectivos relatórios de acompanhamento pela rede de proteção 

municipal, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98703 Nr: 5550-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Confecções Ltda - ME, 

NATHALIA MORAES SILVA, Rodrigo Rigoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE BUSSOLARO - 

OAB:MT 15.051-O

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 72.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado Rodrigo Rigoni, via 

sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84456 Nr: 1655-38.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio José Alves, Gasparino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 116/122, requerendo o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88774 Nr: 4261-39.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torino Comercial de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Nicola Maiolino - 

OAB:MT 17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 45/51, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84327 Nr: 1586-06.2015.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seus advogados, para que compareça à Secretaria da 2ª 

Vara no prazo de 5 (cinco) dias para retirar os autos, sob pena de 

arquivamento definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50701 Nr: 1754-47.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Claudio da Costa Alves, Zima Cecilia da 

Costa alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação de fls. 66, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92813 Nr: 1737-35.2016.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Pedro Botan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Pequenos Produtores Rurais 

e Agricultores Familiares "Nova Esperança"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Dorado Rodrigues - 

OAB:MT 5.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação de fls. 73, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91020 Nr: 570-80.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAÚJO FELIPE & BATISTA DA COSTA LTDA 

ME, Saulo Araujo Felipe, Gilmar Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DÓREA SALDANHA 

BORGES - OAB:17632/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação de fls. 52, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97126 Nr: 4531-29.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Barros Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação de fls. 43, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71676 Nr: 188-92.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT 12.090-A, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação de fls. 45, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE THAMARA MIRANDA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O VARGAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010130-70.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 791,05 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MICHELLE THAMARA MIRANDA BARROS Endereço: 

Rua ASSUCENA, LOTE 02, QUADRA 39, RESIDENCIAL EDIMARA, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - MT0019531A POLO PASSIVO: 

Nome: J. O VARGAS - ME Endereço: Rua RUA B, 345, ? B- RESIDENCIAL, 

BAIRRO VICTÓRIA, SINOP - MT - CEP: 49129-999 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: RODRIGO SALDELA BISCARO - MT0011276A Nos termos da 

legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 6 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000671-66.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDILSON ANTONIO 

DOS SANTOS Endereço: RUA DOS MARLELEIROS, 0, QDA.J, LOTE 09, 

RESIDENCIAL PRIMAVERA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - 

MT0009150A POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 16784055 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, 

§2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 6 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-76.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010257-76.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória (art. 355, I CPC). Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Deixo de acolher 

a preliminar de litispendência, tendo em vista que as ações, embora 

possuam as mesmas partes, tratam-se de anotações restritivas 

referentes a meses distintos. De início, verifico a existência de conexão 

entre duas ações ajuizadas pelo Reclamante desta maneira, estabelece o 

Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os 

processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora 

exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de 

causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma 

relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão 

tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido 

no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar 

a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outras também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com o processo de n. 8010259-46.2015.811.0086 que igualmente 

aguarda prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das 

ações. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Luiz Martins dos Santos em desfavor de Dismobras Imp. Exp. Distr. Moveis 

S.A. – City Lar. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada referente a débitos que alega desconhecer, 

afirmando não possuir relação jurídica com a Reclamada. No entanto, em 

contestação, a Reclamada combateu as alegações do Reclamante e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio dos 

documentos que vieram anexados, mormente por extrato de compras 

efetuadas em 6 (seis) parcelas realizada em uma de suas lojas na cidade 

de Nobres, cidade onde os documentos pessoais do Reclamante foram 

emitidos, o que força reconhecer a relação jurídica entre as partes. 

Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002450-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ROMALDO BENKOVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002450-22.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DARCI ROMALDO 

BENKOVICZ Endereço: Sitio Boa Esperança, 53, zonal Rural Pontal do 

Marape, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - MT0014916A POLO 

PASSIVO: Nome: AGROINDUSTRIAL PSF LTDA Endereço: Rua Belo 

Horizonte, 833, Sala A, Bloco A, Industrial, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 Senhor(a): DARCI ROMALDO BENKOVICZ Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 13:20 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 3 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON MIGUEL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000197-61.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.711,62 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WEMERSON MIGUEL 

DA SILVA SANTOS Endereço: rua das primaveras, 394, quadra 71, 

centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A POLO 

PASSIVO: Nome: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Endereço: AVENIDA PAULISTA, - DE 1047 A 1865 - 

LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - 

SP0221386A Senhor(a): WEMERSON MIGUEL DA SILVA SANTOS Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 13:40 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 3 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000194-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000194-09.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.291,95 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FABIANA PEREIRA 

DOS SANTOS Endereço: rua da primavera, 1434, centro, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA - MT0017690A POLO PASSIVO: Nome: BANCO IBI 

Endereço: Alameda Rio Negro, 585, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - 

CEP: 06454-000 Senhor(a): FABIANA PEREIRA DOS SANTOS Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 14:00 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 3 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42144 Nr: 1491-83.2009.811.0086

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A, Rodrigo Mischiatti - OAB:MT 7568-B

 Vistos, etc.

Intime-se o Banco do Brasil S.A. para, querendo, se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca do conteúdo da “Certidão” à fl. 183, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON MIGUEL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 1000197-61.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.711,62 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WEMERSON 

MIGUEL DA SILVA SANTOS Endereço: rua das primaveras, 394, quadra 

71, centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A POLO 

PASSIVO: Nome: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Endereço: AVENIDA PAULISTA, - DE 1047 A 1865 - 

LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - 

SP0221386A Senhor(a): REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que 

se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 13:40 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo 

ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 3 de dezembro de 2018. 
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(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002242-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ONILDA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela de Urgência proposta por Onilda Aparecida da Silva em 

desfavor de Estado de Mato Grosso e Município de Santa Rita do Trivelato. 

A parte Autora noticiou nos autos o descumprimento da medida 

liminarmente deferida, requerendo o bloqueio de valores para custeio do 

tratamento. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e Decido. No que concerne ao pedido de bloqueio de valores, 

assim dispõe o art. 301 do Código de Processo Civil: “Art. 301. A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Da 

análise do supratranscrito dispositivo, percebe-se que pode o julgador 

determinar, como medida necessária à efetivação da tutela específica ou à 

obtenção do resultado prático equivalente, o bloqueio ou arresto de 

valores depositados em conta corrente da parte demandada, adotada em 

face da urgência e imprescindibilidade da disponibilização do almejado, 

revela-se medida legítima, válida e razoável. Desta feita, é lícito ao 

julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais 

adequado para tornar efetiva a tutela. Outrossim, diante da situação fática, 

é certo que a desídia do Ente Estatal frente ao comando judicial emitido 

pode resultar em grave lesão à saúde da parte Requerente. Ademais, 

tenho que oportuna a transcrição das disposições insertas nos artigos 6.º 

e 196 da Constituição Federal: “Art. 6.º. São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição.” “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” A Constituição Brasileira promete uma sociedade justa, 

fraterna, solidária, e tem como um dos fundamentos da República a 

dignidade da pessoa humana, que é valor influente sobre todas as demais 

questões nela previstas. Assim, os direitos fundamentais à vida e à saúde 

são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo 

primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva 

especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar 

quaisquer espécies de restrições legais. Analisando o caso concreto, 

verifica-se que o Estado, não cumpriu com efetividade o comando judicial 

para atendimento do determinado nos autos em sede de antecipação de 

tutela. Destarte, diante do quadro fático, a não disponibilização do 

medicamento/tratamento adequado à Autora põe em risco os direitos 

fundamentais à saúde ou à vida, devendo ser determinado o arresto ou o 

bloqueio de valores depositados em conta corrente, como forma de 

providenciar a esta o resultado prático equivalente ao da tutela que lhe 

fora deferida. É irrelevante, neste aspecto, seja o Requerido pessoa 

física, jurídica, ou Ente Estatal, vez que a ninguém é dado afrontar 

princípios constitucionais de tamanha relevância, muito menos ao 

argumento de se estar optando pela primazia de princípios de Direito 

Financeiro ou Administrativo. 1. Diante do exposto, com fulcro nos fatos e 

fundamentos jurídicos supracitados e ante a urgência do caso, 

DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 

conforme orçamento de menor custo (ID 16849389) da conta do Estado de 

Mato Grosso, inscrito no CNPJ nº. 04.441.389/0001-61, o que se dará por 

meio do Sistema Bacenjud, considerando a complexidade da demanda. 2. 

Sem prejuízo do bloqueio acima determinado, intime-se novamente o 

Estado de Mato Grosso e a Assessoria de Demandas Judiciais na 

Secretaria de Estado de Saúde para que no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, efetuem o cumprimento da obrigação, sob pena de liberação do 

valor penhorado em favor da parte Requerente para pagamento do 

medicamento/tratamento. 2.1. Na mesma oportunidade, intimem-se o 

Estado de Mato Grosso e a Assessoria de Demandas Judiciais na 

Secretaria de Estado de Saúde, quanto ao conteúdo da penhora realizada. 

Transcorrido “in albis” o prazo acima assinalado no item “2” desta decisão, 

e não sendo tomada nenhuma atitude por parte do Ente Público, 

retornem-me os autos imediatamente conclusos para apreciação do 

pedido de liberação de valores. Por fim, intime-se a parte Requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dia, colacionar aos autos, novamente, o documento 

contido no Id. 16849389, eis que o próprio se encontra ilegível. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 06 de dezembro de 2018. Ana Helena Alves Porcel 

Ronkoski Juíza de Direito, em Substituição Legal

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119429 Nr: 3420-39.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para OFERECEREM AS ALEGAÇÕES 

FINAIS nos autos em epígrafe, decisão de fls. 172, no prazo legal. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121759 Nr: 4477-92.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Benevenuti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21.483
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 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para MANIFESTAR-SE SOBRE O 

CÁLCULO DA PENA DE FLS. 96, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117925 Nr: 2734-47.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:MT 13.116, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562-B, Vania dos Santos 

- OAB:11332/MT

 Vistos, etc.

 Considerando que o Ministério Público promoveu o aditamento da 

denúncia às fls. 115/118, suspendo a audiência outrora aprazada.

Dê-se vistas dos autos à defesa para que esta se manifeste quanto ao r. 

aditamento, no prazo legal.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Nova Mutum/MT, 29 de novembro de 2018.

Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122529 Nr: 4799-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Gonçalves de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Yaissa Alexandre Bragagnolo - OAB:MT/24723

 “Vistos. Ante a informação prestada de que a testemunha encontra-se 

em licença-prêmio, redesigno a presente audiência para o dia 17 de 

dezembro de 2018 às 15:15 horas. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100546 Nr: 524-57.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Marcelino do Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:MT 7.975-B, Mathis Haley Puerari Pedra - OAB:22764/O

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para "apresentar resposta à acusação", 

no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121759 Nr: 4477-92.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Benevenuti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21.483

 Designo audiência admonitória para o dia 06/12/2018, às 13:30hs., para 

analisar sobre a possível PROGRESSÃO DE REGIME para o SEMIABERTO 

do reeducando, bem como fixar as condições para o cumprimento da 

pena.

Oficie-se à diretoria da Cadeia Pública local, requisitando o atestado 

carcerário.

Requisite-se o reeducando.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113082 Nr: 338-97.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva de Carvalho, Roniclezio Pereira 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 Em resumo, para fins de publicação desta sentença: JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Vitor 

Silva de Carvalho, vulgo “GTA” à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 217 (duzentos e 

dezessete) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época do fato, e à indenização mínima no valor de 

R$ 13.560,00 (treze mil quinhentos e sessenta reais) pelos prejuízo 

materiais suportados pelas vítimas, pela prática do crime previsto pelo 

artigo 157, §2º, incisos I e II, por três vezes, na forma do artigo 70, todos 

do CP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, e ABSOLVO o réu 

Roniclézio Pereira Cardoso, vulgo “Roni” de todas as acusações que lhe 

foram irrogadas na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII do CPP. P.R.I.C. 

Intimem-se as vítimas da sentença, conforme determina o artigo 201,§2º 

do CPP.Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória e 

remeta-se ao juízo da execução penal do local de onde o réu estiver 

preso, para que sejam instaurados os autos da execução penal, ou 

juntado a executivo, por ventura, já existente.Com o trânsito em julgado, 

expeça-se a guia definitiva, e proceda-se da mesma forma. Ato contínuo, 

lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se, ainda, ao Juízo de 

seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).Condeno o réu 

Vitor Silva de Carvalho, ainda, ao pagamentos das custas e despesas 

processuais. Expeça-se alvará de soltura para que o réu Roniclézio 

Pereira Cardoso seja colocado imediatamente em liberdade se por outro 

motivo não estiver preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110073 Nr: 5974-78.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 Vistos.

 Tendo em vista que na data anteriormente aprazada ocorrerá um mutirão 

de depoimento especial, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 

30/05/2019, às 16h30min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122529 Nr: 4799-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Gonçalves de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Yaissa Alexandre Bragagnolo - OAB:MT/24723

 “Vistos.

Ante a informação prestada de que a testemunha encontra-se em 

licença-prêmio, redesigno a presente audiência para o dia 17 de dezembro 

de 2018 às 15:15 horas.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.”
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112775 Nr: 143-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos Silva, Robson Silva 

Gonçalves de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530, Roberson 

Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 .Em resumo, para fins de publicação desta sentença: Condeno o réu 

Marcos dos Santos Silva à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão em regime inicial semiaberto e 156 dias multa, calculados à 

proporção de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente), pela prática 

do crime previsto pelo artigo 157,§2º, incisos I, e II do CP, por três vezes, 

na forma do artigo 70 do CP, negando-lhe o direito de recorrer em 

liberdade da sentença, determinando que seja desde logo inserido no 

regime de pena ora imposto, em execução provisória da sentença; e 

absolvo e o réu Robson Silva Gonçalves de Jesus das acusações que lhe 

foram irrogadas na denúncia, com esteio no artigo 386, VII do CPP. 

P.R.I.C.Expeça-se alvará de soltura para que o réu Marcos dos Santos 

Silva seja imediatamente colocado no regime de pena imposto nesta 

sentença, em execução provisória da pena. Concomitantemente, 

expeça-se guia provisória de cumprimento de pena e instaure-se o 

executivo de pena respectivo ou junte-se a executivo já existente. 

Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu condenado, no 

rol dos culpados e expeça-se guia de execução penal definitiva a ser 

encartada nos autos da respectiva execução penal.Oficie-se, ainda, ao 

Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, inciso III, 

da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80357 Nr: 3519-48.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercílio Cândido da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para oferecer ALEGAÇÕES FINAIS nos 

autos em epígrafe, nos termos do despacho lançado às fls. 101, no prazo 

legal. É o que me cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 784 Nr: 291-21.1999.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSSAMU YAMADA - SUPERMERCADO - ME, 

OSSAMU YAMADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela União em desfavor de Ossamu 

Yamada Supermercado ME e Ossamu Yamada, ambos qualificados nos 

autos, visando o recebimento de débito apurado e inscrito em Dívida Ativa, 

consubstanciado nos títulos executivos que instruem a peça vestibular 

(fls.04/25).

 Determinou-se a citação da parte executada às fls.26/29; fls.30/34; 

fls.91/92 e fls.106/109.

 Em 23/11/2009 (fl.117) este juízo determinou o arquivamento da presente 

ação, em razão do pequeno valor do débito executado.

 À fl.118, determinou-se a intimação da parte exequente para 

manifestar-se sobre eventual prescrição intercorrente.

Consta manifestação autoral às fls. 119/126, informando apenas a 

inexistência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição 

intercorrente no presente feito.

 Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 40, §§ 2° e 4°, da Lei de Execução Fiscal, passado um 

ano da suspensão do processo, iniciou-se a contagem do prazo da 

prescrição intercorrente.

A prescrição em questão decorre de interpretação doutrinária e 

jurisprudencial, consumando-se na hipótese do processo permanecer 

paralisado por mais de 05 (cinco) anos após o arquivamento de que trata 

o artigo 40 da Lei 6.830/80.

No caso dos autos, verifico haver decorrido o prazo de prescrição 

quinquenal intercorrente, estando os autos paralisados a mais de 10 (dez) 

anos.

O feito aguardou providência da parte exequente desde 23/11/2009 

(fl.117), até a presente data, período no qual o autor não demonstrou ter 

diligenciado no sentido de buscar o endereço da parte executada ou 

localizar bens passíveis de penhora.

 Ademais, feita todas as intimações exigidas pela lei de execução fiscal, a 

parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção ou a 

ocorrência de qualquer suspensão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, declaro a prescrição intercorrente da pretensão autoral e 

julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei de Execução 

Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 8370 Nr: 72-91.1988.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTER. INST. JURÍDICO DAS TERRAS RURAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, 

neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da 

Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as 

devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33845 Nr: 3212-98.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BELMIRO BAVARESCO, 

LEANDRO BAVARESCO, ESPOLIO DE VALDEMARINO BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal que a UNÃO – PROCURADORIA DA 

FAZENDA NACIONAL DO MATO GROSSO promove em desfavor do 

ESPÓLIO DE BELMIRO BAVARESCO, em que, no curso da demanda, 

sobreveio notícia de que a parte executada quitou a dívida, requestando, a 

exequente, pela extinção da obrigação (fls. 119/156).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Assim, em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA a 

execução em trâmite, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras havidas no presente 
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feito, não havendo, certifique-se.

Em atenção ao princípio da causalidade, caberá ao executado arcar com 

as custas e despesas processuais.

Sem honorários, tendo em vista que o silêncio do exequente quanto ao 

ponto faz presumir que estes foram quitados com o débito perseguido no 

feito.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63804 Nr: 2545-73.2013.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA REGINA FERREIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CHAVES BEZERRA - 

PROCURADORA FEDERAL DO INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 Vistos.

Encaminhem-se os autos a autarquia ré, para manifestar-se quanto aos 

cálculos juntados às fls. 38/39, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63117 Nr: 1818-17.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASTI MARTINS MORAES, ADARCINO 

FRANCISCO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca da devolução da 

carta precatória sem cumprimento, requerendo o que for de direito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 1486 Nr: 547-61.1999.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGR, EGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAÚJO AYALA - 

OAB:6.831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63708 Nr: 2440-96.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EURIPEDES ALVES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de executivo fiscal em que não foram encontrados bens para 

serem penhorados e/ou localizada a parte executada para 

prosseguimento do feito.

Pois bem, tal situação se molda à hipótese abstrata do artigo 40 da Lei 

6830/80, que dispõe:

 “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da prescrição”.

 Nesse sentido, também o enunciado 314 da súmula do STJ: “Em execução 

fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

 Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo 

retornar ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino 

a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Seguindo a trilha jurídica prevista em nosso ordenamento jurídico, 

ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento do feito, nos moldes do §2º do art. 40 da Lei 6830/80.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.

Após, conclusos.

 Intime-se a exequente da decisão ora proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64453 Nr: 3225-58.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLO FREIRE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para adequar a planilha de acordo com a 

Certidão de Dívida Ativa, acostada à inicial, em 30 (trinta) dias.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98781 Nr: 7828-38.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILÁRIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, JULIANO ALEXANDRE SIMÕES - OAB:48.407

 intime-se a parte embargada para manifestar-se nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102530 Nr: 1806-27.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE MELLO NOGUEIRA, 

ANTONIA VIRGÍNIA LANDGRAF FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 vista dos autos à parte autora para requerimentos em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93832 Nr: 4712-24.2017.811.0012

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILAINE SOARES DA SILVA ALVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO HENRIQUE, CEDENIR 

MOREIRA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:39675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35866 Nr: 1939-50.2010.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 Intimação da parte requerida para promover a devolução dos autos em 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106183 Nr: 3868-40.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBISON APARECIDO PAZETTO, VANUSA CELESTINO 

NASCIMENTO PAZETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tempestivos os embargos (ref. 8), intime-se a embargada para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68610 Nr: 167-76.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACENDINO GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MS 6.835

 Intimação das partes, para o pagamento das custas e despesas 

processuais no valor de R$ 550,23, na proporção de 50% para cada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96409 Nr: 6475-60.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LML, EDGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA FERNANDA CESAR DOS 

SANTOS - OAB:19916/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de investigação de paternidade, c/c petição de 

herança, proposta por Bruna Lorayne Gonçalves em face de Ligia Maciel 

Lorenzetti, ambos qualificados na exordial.

A requerida foi citada e apresentou contestação em fls. 43/48.

À fls. 41 o requerente informou ausência de interesse no prosseguimento 

do feito, pugnando por sua extinção (art. 485, VIII do CPC).

Intimada sobre o pedido, a requerida não se opôs (fl. 58).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

O pedido de desistência há de ser acatado, tendo em vista a ausência de 

impugnação do requerido quanto ao pleito.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado e, em 

consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, VIII, do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme art. 90, caput, do CPC, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica 

suspensa em razão da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76527 Nr: 327-67.2016.811.0012

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO PEREIRA DE NOVAES, Rg: 

839.090, Filiação: Candido Pereira de Novaes e Ana Adriana dos Santos., 

data de nascimento: 10/12/1953, brasileiro(a), natural de Diorana-GO, 

solteiro(a), aposentado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedentes os pedidos 

formulados na inicial a fim de remover Firmiano Pereira de Novaes do 

encargo de curador de Pedro Pereira de Novaes e nomear Maria Pereira 

de Melo para o desempenho de tal função.Com o trânsito em julgado, 

inscreva-se a presente nomeação junto ao Registro Civil, publicando-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado 

este juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e 

no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil c/c art. 9°, III, do 

Código Civil.Considerando-se que a presente demanda deveria ter sido 

apresentada apenas como pedido incidental junto à ação principal de 

interdição, sob Código 8206, atualmente arquivada pelo cartório deste 

juízo, determino seu desarquivamento, trasladando-se a presente decisão 

para o mencionado feito, certificando-se e arquivando-se com as baixas 

devidas logo em seguida.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao 

Ministério Público.Nada sendo requerido, arquivem-se, com as 

formalidades de estilo, certificando-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 05 de outubro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 190 Nr: 1877-54.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO & SILVA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos Souza 

- OAB:, NATÁLIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Severino da Silva - 

OAB:3650/GO

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 14736 Nr: 1084-47.2005.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALTA MOREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 110/111.

Expeça-se nova Requisição de Pequeno Valor em favor do credor, nos 

termos do art. 3º, “caput” da Lei nº 13.463/2017.

Após, efetuado o depósito do valor devido a título de RPV, expeça-se 

alvará em favor do credor, observando-se o requestado nos itens “4 e 5” 

da fl. 111 c/c fl. 11.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64718 Nr: 211-32.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DE CASTRO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE LIMA, JOSÉ ANSELMO 

VINHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos.

Intimem-se as partes para ciência da nova data designada para realização 

do exame pericial (18/12/2018 – fl. 223).

Libere-se 50% (cinquenta por cento) do valor depositado a título de 

honorários periciais em favor do “expert”, tal como solicitado em fl. 223.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas 

arroladas pela parte autora e residentes em outra Comarca (fl. 175), tal 

como já determinado em fl. 176.

Tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62345 Nr: 928-78.2013.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR BENEDITO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITELVINO DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 Vistos.

Verifico que não há preliminares e/ou questões processuais pendentes de 

análise, motivo pelo qual dou o feito por saneado.

Necessária a dilação probatória, defiro a produção da prova oral 

postulada.

Fixo como pontos controvertidos a legalidade da posse exercida pela 

parte autora sobre o imóvel disputado, bem como o preenchimento, por 

esta, dos requisitos necessários à aquisição do domínio pela usucapião.

Designo o dia 06/03/2019, às 13h00’ (MT), para realização de audiência de 

instrução e julgamento à qual deverão se fazer presentes as partes para 

a tomada de seus depoimentos, devendo sua intimação ser pessoal, 

consignando-se no mandado a advertência do §1º do art. 385 do CPC.

Considerando que a parte autora já apresentou seu rol de testemunhas (fl. 

09), intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias – 

art. 357, §4º, CPC -, apresente o rol de testemunhas, observada a 

limitação insculpida no §6º do art. 357, CPC.

As testemunhas arroladas deverão ser intimadas via Oficial de Justiça, 

nos termos do art. 455, §4º, IV, CPC, mormente por serem as partes 

assistidas pela Defensoria Pública e por advogado dativo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63320 Nr: 2028-68.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLEIDE DE FÁTIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARTA SOARES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a cota ministerial de fl. 78.

Intime-se a parte autora pra, no prazo de 10 (dez) dias, substituir o polo 

passivo da liça, haja vista a existência de herdeiros da falecida.

Deverá, ademais, indicar suas qualificações e endereços, a fim de que 

seja possibilitada suas citações, requerendo o que entender de direito 

para andamento do feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 108044 Nr: 33-87.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSO, IDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA 

SILVA - OAB:111810/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ¬¬¬¬Vistos.

Recebo os autos no estado em que se encontram.

Remetam-se os autos para o Núcleo de Solução de Conflitos para 

designação de audiência de conciliação e mediação.

Cite-se e intime-se a parte requerida. O prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Vista ao Ministério Público para intervenha como fiscal da ordem jurídica, 

conforme art. 178 do CPC, fazendo remessa dos autos (CPC, art. 183).

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61510 Nr: 2614-42.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA MARA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do petitório de fls. 32/35, o qual informa a quitação do 

débito buscado pelo presente feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64718 Nr: 211-32.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DE CASTRO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE LIMA, JOSÉ ANSELMO 

VINHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Intimação das partes da perícia remarcada para o dia 18/12/2018, a ser 

realizada no 2º Tabelionato de Mossâdemes - GO, conforme Petição de 

fls. 223 e Despacho de fls. 225.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63186 Nr: 1889-19.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34692 Nr: 765-06.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOR MACARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenha sido certificado.

II – Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III – Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000823-11.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE ASSIS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KENNY TEIXEIRA MATOS OAB - GO34753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000823-11.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): TEREZA DE ASSIS FERNANDES RÉU: FCA FIAT CHRYSLER 

AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS E PECAS LTDA Vistos. Nos termos do art. 145, §1º, do CPC, 

declaro-me suspeita por motivo de foro íntimo. Remetam-se os autos ao 

substituto legal para o devido processamento. Às providências. Nova 

Xavantina-MT, 5 de dezembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-97.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se do depósito constante do Id. 

16168466, que a empresa reclamada cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime a parte autora, na pessoa de seu advogado, a manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias, e requerer o que lhe for de direito. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 6 de dezembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-03.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Aparecida Batista (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 11/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 6 de dezembro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-51.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OTANILIA CARDOSO MALTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)
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C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 

08h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 6 de dezembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31494 Nr: 1987-43.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIAL VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, DANIELA DINIZ LOPES - OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:3094

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Leandro Bavaresco 

em face de Imperial Veículos Ltda, partes qualificadas nos autos.

Depreende-se dos autos que a executada não cumpriu a obrigação 

imposta na sentença e mudou de endereço sem comunicar nos autos a 

alteração.

O exequente então pugnou pela expedição de ofício ao Detran/MT para 

transferência de propriedade do bem objeto da demanda e pela 

desconsideração da personalidade jurídica, a fim de alcançar os bens do 

sócio da pessoa jurídica.

Pois bem.

Sabe-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

culmina na suspensão do processo e na instauração do devido incidente.

Nesse diapasão, uma vez que o executado mudou de endereço sem 

informar ao juízo, frustrando o cumprimento da execução, cabível a 

instauração do incidente referido.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de instauração de incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, de forma que SUSPENDO o 

processo, com fulcro no art. 134, §3° do CPC.

Comunique-se a instauração do incidente ao distribuidor para as 

anotações devidas.

Instaurado o incidente, determino a citação do sócio Sandro Rother (fls. 

72/74) para manifestar-se e requerer as provas que entender cabíveis no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 93269 Nr: 3946-35.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wildson Marlon Pacheco Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEFERSON FERREIRA NUNES - 

OAB:23861

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o 

pedido de revogação da prisão preventiva do réu Wildson Marlon Pacheco 

Guimarães.Quanto ao pedido de restituição do bem apreendido manejado 

por Wildson Marlon Pacheco Guimarães, fls. 161/162, acolho o parecer 

ministerial e INDEFIRO o pedido, a fim de aguardar o deslinde do processo 

criminal.Intime-se.Dê-se ciência ao Ministério Público.Serve a presente de 

requisição, mandado, ofício, carta citação/intimação.Às 

providências.Paranatinga/MT, 30 de novembro de 2018.Eviner ValérioJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 52466 Nr: 1675-29.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelinda Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51028 Nr: 205-60.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilar Sartori, Adilmar Sartori, Altair Sartori, 

Lirge Maria Sartori Theotonio, Marcia do Prado Sartori, Wellington Sanches 

Theotônio, Inês Bernardete Gasparin Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – INTIMAR parte autora

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da 

certidão de fl. 110

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52466 Nr: 1675-29.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelinda Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30880 Nr: 1317-35.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Lima de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 71151 Nr: 2074-53.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICHEM DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fruet Cruz Comércio e Representações Ltda, 

Adriano Fruet Cruz, Cleuzeny de Oliveira Freitas, Danilo Goulart Cruz, 

Lindajara de Fatima Bonesso Fruet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Outrossim, impulsiono estes autos também com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o preparo 

da carta precatória.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 87798 Nr: 1359-40.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA SEGURADORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE LIMA JÚNIOR - 

OAB:18501, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Mendes Miranda de 

Britto - OAB:20189-A, MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - 

OAB:20191/A, Nayra Martins Vilalba de Oliveira - OAB:20.190-A

 Vistos.

Nos termos do art. 334 do CPC, REMETA-SE os presentes autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para as 

providências necessárias, conforme Portaria nº. 009/2014-NPMCSC-PRES.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 54006 Nr: 135-09.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Lessim Simoes Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 93374 Nr: 3968-93.2018.811.0044

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdCdP-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP, PHB, JLB, BJdCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT

 Com efeito, comprovada a ocorrência da imprescindibilidade das 

investigações, o deferimento do pedido é de rigor, pois a detenção dos 

suspeitos é indispensável para as investigações, a fim de solucionar o 

caso.Pelo exposto, defiro a PRORROGAÇÃO da prisão temporária dos 

investigados:-Daniel Conceição Passarinho, RG23562759 SSPMT, 

CPF074.453.561-18, filho de Paulo Rodrigues Passarinho e Felicia 

Conceição Passarinho;-Paulo Henrique Barbosa, CPF063.159.831-62, filho 

de Marines Barbosa;-Jhordiny Luis Bergamaschi, RG6293729, filho de 

Paulo Adriano Bergamaschi e Neusa Jaworsk Klenka; e-Bruna Joyce da 

Costa Monteiro, RG2554789-5 SSPMT, CPF056.676.041-08, filha de 

Jucicleide da Costa Monteiro,todos pelo prazo de 30 (trinta) dias, com 

fundamento no artigo 1º, I e III, “l” e “o” da Lei n. º 7.960/89.Expeça-se 

mandado de prisão temporária, devendo os indiciados serem colocados 

em liberdade se decorrido o prazo e não houver outro decreto de prisão 

em modalidade diversa.Ciência ao Ministério Público e a Autoridade 

Policial.Cumpra-se, expedido o necessário.Paranatinga/MT, 06 de 

dezembro de 2018.Eviner ValérioJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914 Nr: 1045-32.1997.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Castilho Silva, Walter Silva, Antonio Castilho, 

Adelciza Rodolfo Castilho, João Castilho Filho, Iracema Ferdinando 

Castilho, Justo Castilho, Iria Lúcia de Freitas Castilho, Lourdes Castilho 

Botaro, Durvalino Botaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Jorda, Manoel Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Marcos Tomás Castanha - OAB:4575/MT, Roberto 

Zampieri - OAB:4094/MT, Simone Campos da Silva - OAB:5606-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta Comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da parte 

autora para, proceder à retirada dos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55749 Nr: 1559-86.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Barboza de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para manifestarem acerca dos 

documentos juntados de fls. 99/100.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91907 Nr: 3413-76.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Ferreira Sampaio, Scheila Cristina 

Wehrmann, Gidel Bruno Almeida de Lima, Elton henrique Silva de Messias, 

Francinete Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes acerca da audiência designada no Juízo Deprecado, conforme fl. 
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210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13720 Nr: 323-17.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely de Fatima Pratto, Ricardo Batista Damásio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navimix Suplementos Minerais e Rações Ltda, 

Navimix Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli E. Belão Portilho - 

OAB:2.248/MS

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e artigo 

1.238 da CNGC/MT, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

permaneçam suspensos até 22/11/2019, conforme o pedido da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60173 Nr: 611-13.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nataniel Antonine Vilalba Venturini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Barbara Bertazo - OAB:310995, Chernenko do 

Nascimento Coutinho - OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT, LAILA F. V. MALINE SARMADI - OAB:360306, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951, MARINA 

TOMASELLI RIBEIRO - OAB:347208, Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82746 Nr: 3661-76.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fruet Cruz Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - CEJUSC

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 02/2016-GAB da Segunda Vara desta comarca, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado da parte 

autora de que foi designada sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

12/03/2019 às 13:00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT, bem como para que traga seu 

cliente independentemente de intimação realizada por este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57263 Nr: 2612-05.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Nery Nogueira Luna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82746 Nr: 3661-76.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fruet Cruz Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 79903 Nr: 2177-26.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91. No que concerne ao termo inicial 

do benefício entendo que o mesmo é devido a partir da data do 

requerimento administrativo. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido 

para condenar o réu na obrigação de conceder à parte autora o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 39, I, da 

Lei nº 8.213/91, no valor de 1 (um) salário mínimo por mês, devido a partir 

da data do requerimento administrativo, isto é, 16/06/2017 (fl. 18), 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidentes 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267 do CJF, de 

02/12/2013. Fica resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais, 

nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno ainda o réu no 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, cujo percentual será definido quando liquidado o julgado, nos 
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termos do inciso II, § 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados. 

Intime-se o INSS. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26865 Nr: 2886-42.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neva Comercio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Terezinha Bressan Zata-ME, Ana 

Terezinha Bressan Zata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para manifestar sobre a certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19320 Nr: 786-85.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semeali Sementes Híbridas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutritiva Agrícola e Animal Ltda, Valmir 

Fernandes Di Domênico, Arleide de Souza Pereira Di Domenico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferrarezi Risolia - 

OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos executados na Comarca de Primavera do Leste/MT, 

trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, conforme artigo 

388, parágrafo único e 389 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82919 Nr: 6173-29.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Faustino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte ré 

para manfiestar-se sobre o cálculo de pena de fl. 128 , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 21911 Nr: 696-43.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Alves Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que, às fls. 209/210, foi pleiteado o 

debloqueio do valor de R$ 4,51 (quatro reais e cinquenta e um centavos) 

da conta do executado, uma vez que este vem experimentando prejuízos 

em razão do bloqueio do valor pelo Banco.

Nesta vertente, entendo necessário o desbloqueio do valor, primeiramente, 

por ser de monta irrisória, bem como por estar prejudicando o executado, 

uma vez que o bloqueio do valor o impede de encerrar a conta junto ao 

banco.

Dessa maneira, EXPEÇA-SE ofício, a ser entregue ao executado para as 

providências necessárias, ao Banco do Brasil, para que este proceda o 

desbloqueio do valor de R$ 4,51 (quatro reais e cinquenta e um centavos), 

permitindo que o executado disponha livremente de sua conta bancária.

Outrossim, diante do acordo entabulado entre as partes às fls. 201, o qual 

foi homologado às fls. 205, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento do valor bloqueado às fls. 128/130, para a conta informada 

às fls. 216, uma vez que a(o) causídica(o) peticionante possui poderes 

para receber valores e dar quitação (fls. 11), INTIMANDO-SE a parte 

exequente, pessoalmente e por correspondência com aviso de 

recebimento (AR), para ciência do pagamento.

Após, INTIME-SE a parte exequente para informar o integral cumprimento 

do acordo, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se que o silêncio 

importará em informação positiva.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e VOLVAM-ME os autos conclusos 

para deliberação.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 54111 Nr: 241-68.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Paliota de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 92671 Nr: 3752-35.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keli Martins Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Ante o exposto, com o parecer, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da 

indiciada KELI MARTINS MOREIRA, brasileira, nascida em 24/08/1995, filha 

de Dejanir Martins e Pacifico Moreira da Silva, RG nº 2905151-7, SESP/MT, 

para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Diante da urgência 

e por se tratar de procedimento sigiloso, ESTA DECISÃO SERVE COMO 

MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Ciência ao Ministério Público e à 

indiciada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 66475 Nr: 233-23.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Diante da inércia das partes, ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 62056 Nr: 1485-95.2015.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSM, JRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdC, EdEJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Diante da ausência de manifestação da parte requerente, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 29340 Nr: 2339-65.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Ferreira e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 VISTOS.

 Tendo em vista que o processo já foi extinto às fls. 199, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 75269 Nr: 40-71.2017.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SPdS, ENS, NNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTO,

 Diante do requerimento de fls. 42-v, tendo em vista que a sentença de fls. 

35 transitou em julgado e o ofício foi devidamente expedido e encaminhado 

à empresa empregadora do requerido (fl. 43), ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86969 Nr: 926-36.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTO,

 ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 27711 Nr: 703-64.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Madalena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 27826 Nr: 820-55.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Guimarães Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 28125 Nr: 1119-32.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzalina Raimunda de Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora do INSS - OAB:1553487/

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 28954 Nr: 1951-65.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc Matias de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 31675 Nr: 2102-94.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - Procuradora do INSS - OAB:5.319/MT

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 54122 Nr: 252-97.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Stepanov Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 55776 Nr: 1580-62.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 55781 Nr: 1585-84.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 58366 Nr: 3299-79.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Borges do Amaral Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 59232 Nr: 175-54.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geronimo Alves dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 66266 Nr: 97-26.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 71076 Nr: 2038-11.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Caetano dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83933 Nr: 4212-56.2017.811.0044

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quely Aparecida Mendes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Divino Borges Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Considerando que já transcorreu o prazo de suspensão pugnado à fl. 56, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 65124 Nr: 2777-18.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Cezar Barboza de Souza, Mario Cezar B. 

de Souza -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 52.

Via de consequência, informo que nesta data efetuei a remoção da 

restrição junto ao Sistema RENAJUD, conforme extrato anexo.

Assim, determino o arquivamento dos presentes autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010372-63.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOUZA LIMA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

8010372-63.2014.8.11.0044. EXEQUENTE: ROSANGELA SOUZA LIMA 

SILVA EXECUTADO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES 

S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos, Manifeste-se a parte credora, 

por intermédio de sua advogada (o), em 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. PARANATINGA, 5 de dezembro de 2018. De P. Leste para 

Paranatinga, 05.12.2018. Eviner Valério Juiz de Direito em subst. legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-46.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIANI LAMB DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fabio Junior Alencastro de Arruda (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que impulsiono o 

presente feito para INTIMAÇÃO da advogada da parte autora, da audiência 

de conciliação redesignada para o dia 28/02/2018 às 13:40 horas, o qual 

deverá comparecer na audiência acompanhada da parte 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

artigo 51 da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000764-24.2018.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN APARECIDA MORAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

VIGOR AGRICOLA DO BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

JOSIMAR LOULA FILHO - MT14290/O-O, da audiência de conciliação 

redesignada para o dia 18/03/2019 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do 

Juizado Especial, bem como para comparecer acompanhado(a) da parte 

promovente, independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o 

não comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das 

custas pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer 

a qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda, da r. decisão em 

anexo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000764-24.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN APARECIDA MORAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

VIGOR AGRICOLA DO BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte 

reclamada da audiência de conciliação redesignada para o dia 18/03/2019 

às 14:00 horas, o qual deverá comparecer na audiência acompanhado da 

parte independentemente de intimação. CIENTIFICANDO-O que a promovida 

poderá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, 

após a audiência conciliatória, sob pena de revelia. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. (Provimento nº 

11/2012 – CGJ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-44.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO BARCELO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte promovente para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000517-43.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANETE ALCINA DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte promovente para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANI MANOEL LAURINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DAL POZ EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte promovente para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO BARCELO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte promovente para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO BARCELO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte promovente para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO BARCELO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte promovente para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte promovente para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000643-59.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000643-59.2018.8.11.0023. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto. Diante da manifestação da parte requerida, vistas ao 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000823-75.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MILTON MAXIMO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 8 2 3 - 7 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 3 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FRANCISCO 

MILTON MAXIMO DOS SANTOS Visto. BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA promove AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face 

de FRANCISCO MAXIMO DOS SANTOS , em razão de contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária de bem Imóvel. DA 

CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR A ação de busca e apreensão 

esta lastreada na mora do devedor, que será comprovada por notificação 

encaminhada e recebida no endereço do devedor, ou através de protesto 

ou qualquer outro meio idôneo. Ocorre que a correspondência anexada a 

inicial (Num. 16577329 – pág. 3), retornou com o aviso de “endereço 

incorreto”, desta forma, não serve de prova da mora do devedor. Neste 

sentido cita-se: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(LEASING). COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. SÚMULA 369 DO 

STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO A.R. EM 

CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INÉPCIA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Nos termos da súmula n. 369 

do colendo Superior Tribunal de Justiça, "no contrato de arrendamento 

mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é 

necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora". 

A ausência de notificação extrajudicial configura falta de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo de reintegração de posse, 

com base em contrato de arrendamento mercantil, impondo-se, portanto, a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Apelação desprovida. 

(TJDFT - APC 20150710132929 - Orgão Julgador: 6ª Turma Cível – 

Publicação: DJE: 10/11/2015. Pág.: 337 – Julgamento:4 de Novembro de 

2015 – Relator Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA) Portanto, deve o 

Autor aditar a inicial com o comprovante efetivo da constituição em mora 

do Requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intimem-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000859-20.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA COELHO BON AMI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES DE SOUZA OAB - MT21739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

rosimeri rodrigues (RÉU)

JOAO MANICA (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000859-20.2018.8.11.0023. AUTOR(A): MARIA APARECIDA COELHO 

BON AMI RÉU: JOAO MANICA, ROSIMERI RODRIGUES Vistos. 1. Antes de 

analisar o pedido liminar entendo necessária a realização de diligências 

para melhor elucidação da situação em discussão. 2. Determino que o 

Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, elabore Auto de Avaliação e 

Constatação no imóvel objeto da lide, devendo constar as seguintes 

informações: quem exerce a posse do imóvel; quem são os confrontantes; 

e demais informações úteis ao deslinde da causa. Se possível, o referido 

auto deverá ser munido de fotografias do imóvel. 3. Intime-se a parte 

autora para que traga aos autos os comprovantes de pagamento IPTU’s 

dos últimos 5 (cinco) anos; Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Após, 

voltem conclusos. Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000864-42.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000864-42.2018.8.11.0023. AUTOR(A): DOUGLAS SILVA BARRETO 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 
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Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000875-71.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO BATISTA PALMEIRA GRASSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000875-71.2018.8.11.0023. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO 

FEDERAL REQUERIDO: CICERO BATISTA PALMEIRA GRASSI Vistos. Se 

preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de Processo 

Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo a cópia 

da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a 

complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66378 Nr: 287-23.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJBS, APB, AB, GSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 287-23.2014.8.11.0023

Código nº 66378

D E C I S Ã O

Considerando as manifestações públicas e notórias da advogada Emiliana 

Borges França – OAB/MT 17694/O frente a este Magistrado, inclusive com 

procedimento e investigação criminal por supostos crimes de falsidade 

ideológica, denunciação caluniosa, difamação, a fim de evitar futuras 

alegações de nulidade processual nos autos em que a causídica milita 

necessária a remessa à Juíza Substituta para análise das decisões já 

proferidas e atos processuais futuros evitando prejuízo aos clientes e 

partes envolvidas nos feitos.

Declaro-me por suspeito para atuar neste feito, por ser vítima de 

acusações da referida advogada, fazendo-o com arrimo no art. 145, do 

CPC.

Cadastre-se a Dra. Suelen Barizon – Juíza de Direito da Comarca de 

Matupá/MT como Substituta Legal, devendo os autos ser encaminhados à 

mesma para prolação de despacho/decisão/sentença (art. 50, “caput”, do 

COJE).

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de dezembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63279 Nr: 316-10.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARCIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694, RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184/A

 Processo nº 316-10.2013.811.0023

Código nº 63279

D E C I S Ã O

Considerando as manifestações públicas e notórias da advogada Emiliana 

Borges França – OAB/MT 17694/O frente a este Magistrado, inclusive com 

procedimento e investigação criminal por supostos crimes de falsidade 

ideológica, denunciação caluniosa, difamação, a fim de evitar futuras 

alegações de nulidade processual nos autos em que a causídica milita 

necessária a remessa à Juíza Substituta para análise das decisões já 

proferidas e atos processuais futuros evitando prejuízo aos clientes e 

partes envolvidas nos feitos.

Declaro-me por suspeito para atuar neste feito, por ser vítima de 

acusações da referida advogada, fazendo-o com arrimo no art. 145, do 

CPC.

Cadastre-se a Dra. Suelen Barizon – Juíza de Direito da Comarca de 

Matupá/MT como Substituta Legal, devendo os autos ser encaminhados à 

mesma para prolação de despacho/decisão/sentença (art. 50, “caput”, do 

COJE).

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de dezembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 93609 Nr: 3834-32.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERVAL MIRANDA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159/A, Nilton Gomes da Silva - OAB:851

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DE 

EDERVAL MIRANDA DE ARAÚJO.1. Outrossim, determino a expedição de 

ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações, no prazo 

de 5 (cinco) dias, acerca do encaminhamento do paciente Ederval Miranda 

de Araújo à cirurgia e qual a sua posição na fila de espera (anexe cópia 

do laudo elaborado em 13/11/2017 pelo médico ortopedista Dr. João 

Cândido da Silva - fls.81vº, bem como dos demais documentos juntados 

pela defesa – fls.67-90 e 94.2. Oficie-se à Cadeia Pública local solicitando 

informações, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca (i) do tratamento médico 

que está sendo fornecido para o réu Ederval Miranda de Araújo dentro do 

cárcere, apresentando relatório detalhado; (ii) se ele faz uso de 

medicação contínua; (iii) se ocorreram situações que implicassem em 

atendimento médico emergencial; (iv) se apresenta estado de saúde 

extremamente debilitado por motivo de doença grave, a indicar a sua 

impossibilidade de tratamento dentro do cárcere; (v) se a família ou o 

município estão fornecendo a prestação de serviço de fisioterapia.3. 

Aportando aos autos os relatórios solicitados, vistas ao Ministério Público 

para manifestação.4. Após, retornem os autos imediatamente conclusos.5. 

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.Peixoto de Azevedo/MT, 

04 de dezembro de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67151 Nr: 996-58.2014.811.0023

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMGDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DECRETO O DIVÓRCIO de JORJANE ALVES MORATELLI 

GONÇALVES DE SOUZA e ITACIR MAXEMINO GONÇALVES DE SOUZA, 

declarando dissolvidos os vínculos matrimoniais, via de consequência, 

EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Muito embora o Requerido 

tenha sido defendido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

tal situação somente ocorreu em razão da ausência de citação pessoal, 

porém, conforme consta dos autos, detêm capacidade financeira para 

suportar os ônus do processo, razão que condeno ao pagamento das 

custas processuais sobre o valor da causa, bem como, honorários 

advocatícios em favor da procuradora da autora no montante de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §2º, 

incisos I, III e IC do Código de Processo Civil.Expeça-se Edital de Intimação 

da sentença, considerando que o requerido encontra-se em local incerto e 

não sabido;Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado:I - 

Expeça-se o competente mandado de averbação de divórcio para o Ofício 

de Registro de Pessoas Naturais de Guarantã do Norte/MT, realizada a 

alteração do nome da requerente para JORJANE ALVES MORATELLI 

(nome de solteira);II – Expeça-se formal de partilha em favor das partes, 

devendo constar que cada parte detêm 50% (Cinquenta por cento) do 

imóvel constante da matrícula nº3420, da lavra do 1º Ofício de Registro de 

Imóveis de Guarantã do Norte-MT;III – Remetam-se os autos para cálculo 

das custas e despesas processuais;IV – Intime-se o Requerido para a 

quitação das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio 

de valores via BACENJUD e eventual protesto e apontamento no 

Distribuidor;Oportunamente, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Peixoto de Azevedo – MT, 

03 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 93015 Nr: 3428-11.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Processo nº 3428-11.2018.811.0023

Código nº 93015

Recuperando: Marcelino Rosa dos Santos

D E S P A C H O

Designo audiência admonitória para o dia 06 de dezembro 2018, às 13:15 

horas, devendo o recuperando ser intimado para comparecer à audiência, 

com as advertências legais.

Expeça-se ofício à Unidade Prisional em que o réu esteja preso solicitando 

a sua escolta para a audiência.

Intimem-se as partes para manifestação acerca do cálculo de pena 

(fls.39), advertindo que o silêncio será subentendido como concordância 

tácita.

Havendo concordância expressa ou tácita, fica desde já homologado o 

cálculo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se pessoalmente o detento

Intime-se a Defesa.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de dezembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78595 Nr: 1626-46.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO NUNES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:MT 16.582-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parta autora para que, no prazo 

de lei, informar se a perícia de agendada às fls. 78 se realizou.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81467 Nr: 3389-82.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ROSANE KEMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MORAES - OAB:19959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Portanto, a interrupção dos serviços de energia na residência da autora 

tinha amparo legal na falta de pagamento de contas, devendo ser rejeitada 

a pretensão de indenização por danos morais.Assim, ausente a 

demonstração de falha na prestação do serviço prestado por parte da 

concessionária, não há como atribuir-lhe responsabilidade. Ademais, os 

fatos alegados pela parte autora não encontram respaldo nas provas dos 

autos e, consequentemente, não são suficientes para reconhecer o 

pedido na forma pleiteada.Com essas considerações, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicialmente formulado na ação proposta por 

ANGELA ROSANE KEMPER, em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Por conseguinte, resolvo o mérito da 

ação, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas e 

honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em R$ 1.000,00 (mil 

reais), consoante dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

ficando suspenso o pagamento, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, por 

ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 12 

da Lei nº 1.060/50.Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75822 Nr: 3473-20.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARINETE DE OLIVEIRA MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SOUZA, LUCAS TOME LUZ 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O, Palmestron Francisco Cabral - 

OAB:OAB 5.806

 FINALIDADE: intimar os advogados de defesa para apresentarem as 

provas que pretendem produzir para fins do artigo 422 do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75792 Nr: 3450-74.2015.811.0023

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (Laudo pericial), juntadas às fls.50.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62903 Nr: 2912-98.2012.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DEMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER MIRANDA DE ALMEIDA 

- OAB:19185/A

 PROCESSO N: 2912-98.2012.811.0023 (.DISPOSITIVO:Diante do exposto, 

conheço os embargos de declaração porque tempestivos e nego-lhes 

provimento, porque ausente qualquer omissão ou contradição na sentença 

de fls. 344/348, mantendo-a por seus fundamentos.Intimem-se. 

Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78966 Nr: 1842-07.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILKE COSTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GARCIA REBERTI - 

OAB:OAB/SC 22033, Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:16071/O

 Desta feita, considerando ser o Juiz da Execução Penal competente para 

declarar extinta a punibilidade do reeducando, nos termos do artigo 66, 

inciso III, da Lei nº 7.210/1984 e, ficando evidenciado no feito que JOSÉ 

WILKE COSTA foi agraciado pelo indulto previsto no artigo 1º, inciso II, do 

Decreto nº 9.246/2017, DECLARO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, nos 

termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal.Intime-se o réu desta 

decisão e a Defesa.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpram-se as 

demais determinações da Consolidação das Normas Gerais da Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça.Oportunamente, arquivem-se.Peixoto de 

Azevedo/MT, 06 de dezembro de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de 

Direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93638 Nr: 3856-90.2018.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 3856-90.2018.811.0023 – Código: 93638

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): JUSTIÇA PÚBLICA

AGRESSOR: DOUGLAS OLIVEIRA SANTANA

INTIMANDO: Agressor: Douglas Oliveira Santana Filiação: Joao Ataíde 

Santana e Maria Rita de Oliveira Dias, data de nascimento: 29/06/1988, 

brasileiro(a), solteiro(a), borracharia, Endereço: Av. Brasil, N° 1025, 

Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Agressor acima qualificado, quanto à 

aplicação das medidas de proteção, com fulcro no art. 22, III, alíneas "a", 

"b" e "c" da Lei nº 11.340/2006, consistente em:

 1) AFASTAMENTO do ofensor DOUGLAS OLIVEIRA SANTANA, 

utilizando-se força policial, se necessário;

2)Proibição do Agressor de se aproximar da ofendida, seus familiares e 

das testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) 

metros;

3) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;

4) Proibição de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e 

o seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Cuida-se de pedido de aplicação de 

medidas protetivas em favor de CELIA DIAS RIBEIRO OLIVEIRA, alegada 

vítima dos crimes de ameaça e dano, praticado em situação de violência 

doméstica por DOUGLAS OLIVEIRA SANTANA. Narra a vítima que 

“conviveu maritalmente com DOUGLAS OLIVEIRA SANTANA, por 

aproximadamente 01 (um) ano; QUE deste relacionamento não tiveram 

filhos; QUE no dia 21/10/2018, DOUGLAS ia fazer um almoço; QUE a 

declarante disse que não ia no almoço e acabou indo passar o dia na casa 

de um casal de amigos; QUE quando chegou em casa discutiram; QUE 

para a declarante, depois da discussão estava tudo bem; QUE durante a 

madrugada DOUGLAS chamou a declarante para sair; QUE quando entrou 

no carro, DOUGLAS começou a deferir socos no rosto da declarante; QUE 

DOUGLAS ameaçou a declarante dizendo “Eu vou te matar e te jogar lá 

naqueles matos”; QUE próximo do antigo cemitério, DOUGLAS parrou o 

carro e puxou a declarante pelos cabelos para fora do carro; QUE 

DOUGLAS jogou a declarante no chão e desferiu uma mordida no braço 

da mesma; QUE DOUGLAS enforcou a declarante; QUE a conseguiu se 

soltar de DOUGLAS e sair correndo; QUE DOUGLAS quebrou o aparelho 

celular da declarante, jogando no chão; QUE DOUGLAS não conseguiu 

alcançar a declarante; QUE DOUGLAS entrou no carro e foi embora; 

Diante de tais fatos, entendo que as ameaças supostamente praticadas 

pelo requerido, nestas circunstâncias fáticas – considerando as 

características da cognição sumária própria das tutelas de urgência – são 

claros indicativos do risco de lesão à integridade física e psíquica da vítima 

e de seus familiares, o que justifica a proibição do agressor em se 

aproximar ou manter contato com os mesmos. (...(. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 

11.340/2006) concedo parcialmente à ofendida CELIA DIAS RIBEIRO 

OLIVEIRA as medidas postuladas, e aplico imediatamente ao ofensor, 

DOUGLAS OLIVEIRA SANTANA as seguintes medidas de urgência: 1) 

AFASTAMENTO do ofensor DOUGLAS OLIVEIRA SANTANA, utilizando-se 

força policial, se necessário; 2) proibição do agressor de aproximar da 

ofendida e de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância de 200 (duzentos) metros entre estes e o agressor; 3) proibição 

de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 4) proibição de frequentar a residência da ofendida, 

dos seus familiares e o seu trabalho, a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da ofendida; No que tange ao pedido de aplicação ao 

ofensor de suspensão da posse ou restrição do porte de armas, não há 

como deliberar a respeito, haja vista que não foi informado pela vítima se o 

requerido possui autorização para a posse ou porte de arma de fogo. 

Assim, a proibição de tal conduta já está tipificada como crime pelo 

legislador e dela ninguém pode alegar o desconhecimento. Já em relação 

aos pedidos de prestação de alimentos provisionais ou provisórios; 

recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, 

após afastamento do agressor; o afastamento da ofendida do lar, sem 

prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; e, 

prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e 

danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a ofendida, deixo de proferir decisão nesse sentido, haja vista a 

inexistência de elementos suficientes para a prolação de decisão nesse 

sentido, devendo a requerente constituir advogado ou comparecer à 

Defensoria Pública objetivando a defesa do seu patrimônio. Intime-se a 

requerente/vítima pessoalmente desta decisão, cientificando-a de que, 

caso o agressor descumpra qualquer das medidas acima impostas, 

deverá procurar imediatamente a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum 

local para a adoção das medidas pertinentes. Intime-se o agressor, 

pessoalmente, cientificando-o de que o descumprimento de quaisquer 

dessas medidas ensejará a decretação de sua prisão preventiva (artigos 

20 e 24-A ambos da Lei nº 11.340/2006 e artigo 313, inciso III, do CPP). 

Caso não seja encontrado, intime o ofensor por edital. Insta consignar que 

as medidas protetivas ora determinadas podem ser revistas a qualquer 

momento, bem como, outras poderão ser aplicadas, previstas na 

legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 

circunstâncias o exigirem (Lei nº. 11.340/2006, art. 22, § 1º). 

Cientifique-se a Autoridade Policial e a Polícia Militar de Peixoto de 

Azevedo/MT. Nos termos do artigo 18, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que tome ciência desta 

decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência servindo a 

presente de mandado de intimação e ofício, ante a urgência que o caso 

requer. Peixoto de Azevedo/MT, 25 de setembro de 2018. Evandro Juarez 

Rodrigues, Juiz de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 6 de dezembro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000860-05.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 1000860-05.2018.8.11.0023 

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso Requerido: 

Estado de Mato Grosso D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer com pedido de tutela de urgência promovido pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO em favor de ELIAS DE OLIVEIRA LIMA, por meio da qual pretende 

a imposição de obrigação de fazer ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando a disponibilização de procedimento de embolização arterial de 

hemorragia digestiva (inclui procedimento endoscópico e/ou estudo 

angiográfico), em estabelecimento com suporte de Unidade de Terapia 

Intensiva e/ou sala vermelha, independente de aguardar em qualquer fila 

de atendimento/espera, inclusive mediante a aquisição de vaga em 

unidade especializada e transporte no setor privado, caso necessário. 

Alega o Ministério Público que Elias de Oliveira Lima ncontra-se internado 

no Hospital Regional de Peixoto há aproximadamente 23 dias, devido uma 

tumoração gástrica, apresentando, segundo Relatório Médico: “Tumoração 

gástrica com úlcera sangrante, com necessidade de avaliação por 

cirurgião do aparelho digestivo, para resguardar a vida do mesmo. O 

sangramento digestivo pode levar ao óbito de forma rápida, paciente já na 

central de regulação do Estado, porém sem vaga”. Narra que fora 

solicitado, desde o dia 24/11/2018, vaga, via complexo regular. Contudo, 

mesmo como caráter de urgência e classificação de risco como prioridade 

(emergência, necessidade de atendimento imediato), não obteve-se êxito 

algum até o presente momento. Em razão do grave risco, Elias de Oliveira 

Lima está sofrendo negativa do Estado em fornecer o procedimento de 

embolização arterial de hemorragia digestiva (inclui procedimento 

endoscópico e/ou estudo angiográfico), em estabelecimento com suporte 

de Unidade de Terapia Intensiva e/ou sala vermelha. Ao final, requer (i) a 

concessão de tutela de urgência para determinar ao requerido a obrigação 

de fazer consistente na adoção, de imediato, de todas as medidas 

administrativas necessárias ao fornecimento o procedimento de 

embolização arterial de hemorragia digestiva (inclui procedimento 

endoscópico e/ou estudo angiográfico), em estabelecimento com suporte 

de Unidade de Terapia Intensiva e/ou sala vermelha, em caráter de 

urgência e no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas contados 

da intimação desta decisão, ao paciente Elias de Oliveira Lima 

(independente de aguardar em qualquer fila de atendimento/espera), 

inclusive mediante a aquisição de vaga em unidade especializada e 

transporte no setor privado (se for necessário); (ii) a citação/intimação do 

requerido para, que compareça à audiência de conciliação ou mediação a 

ser designada; (iii) em sendo deferida a liminar, que a decisão seja 

imediatamente encaminhada via e-mail (apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br) 

para o apoio judicial da Secretaria Estadual de Saúde, podendo o gestor 

c o n t a t a r  o s  s e r v i d o r e s  p e l o s  t e l e f o n e s  ( 6 5 ) 

361-5659/3616-5330/3613-5472/9983-7556; (iv) a intimação pessoal do 

Secretário de Estado de Saúde, a fim de que cumpra a decisão liminar e 

conceda o atendimento especializado necessário com o fornecimento o 

procedimento de embolização arterial de hemorragia digestiva (inclui 

procedimento endoscópico e/ou estudo angiográfico), em estabelecimento 

com suporte de Unidade de Terapia Intensiva e/ou sala vermelha ao 

paciente Elias de Oliveira Lima; (v) seja julgado procedente o pedido para 

confirmar a liminar eventualmente deferida, ou seja esta deferida em sede 

de sentença meritória, nos termos do artigo 490 do CPC; e, (vi) seja 

deferida a produção de todos os meios de provas admitidos pela 

legislação. É o relato do essencial. Fundamento e decido. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50 e artigo 98 e 

seguintes do CPC. DEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. A 

controvérsia reside na possibilidade de se conceder a tutela de urgência 

pleiteada pelo órgão ministerial em favor de ELIAS DE OLIVEIRA LIMA para 

determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO seja compelido a 

providenciar, com a máxima urgência, a disponibilização do efetivo 

tratamento do paciente, concernente em fornecer o procedimento de 

embolização arterial de hemorragia digestiva (inclui procedimento 

endoscópico e/ou estudo angiográfico), em estabelecimento com suporte 

de Unidade de Terapia Intensiva e/ou sala vermelha, para resguardar a 

sua vida, seja em hospital da rede pública ou privada, suportando o 

requerido o ônus financeiro. Posta a questão nesses termos, é evidente a 

presença dos requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a 

concessão das tutelas de urgência. Registre-se que a concessão de 

tutela de urgência está condicionada à verificação de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. É o que prevê o artigo 300 do no Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Embora 

a nova legislação processual não tenha mencionado expressamente como 

requisitos para a concessão de tutelas de urgência o fumus boni iuris 

(fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo da demora), entendo 

que tais aspectos estão englobados pela “probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Assim, 

especificamente quanto à “probabilidade do direito” (fumaça do bom 

direito), observa-se que este requisito está consubstanciado no fato de 

ser bastante previsível o direito requestado nessa demanda, de receber o 

paciente tratamento de saúde de forma eficiente e gratuita, conforme 

preceituado nos artigos 5º, 6º, 194 e 198, inciso II, da Constituição Federal 

e artigos 3º e 4º da Lei nº 8.069/1990. Ademais, o relatório médico e 

demais documentos juntados aos autos demonstram a necessidade de 

atendimento do paciente e o incontestável dever que o ente público possui 

em dar atendimento à paciente. O “perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo” (perigo da demora) está evidenciado no prejuízo de que 

possa resultar a não concessão da tutela de urgência pleiteada, visto que 

é notório que se o paciente não realizar o procedimento de e embolização 

arterial de hemorragia digestiva (inclui procedimento endoscópico e/ou 

estudo angiográfico), em estabelecimento com suporte de Unidade de 

Terapia Intensiva e/ou sala vermelha, poderá sofrer dano irreparável à 

própria vida, conforme evidenciam os documentos atrelados ao pedido. 

Ademais, conforme laudo médico o paciente apresenta “tumoração 

gástrica com úlcera sangrante, com necessidade de avaliação por 

cirurgião do aparelho digestivo, para resguardar a vida do mesmo. O 

sangramento digestivo pode levar ao óbito de forma rápida”, aliada ao 

descaso do ESTADO DE MATO GROSSO em providenciar o fornecimento 

do procedimento de embolização arterial de hemorragia digestiva (inclui 

procedimento endoscópico e/ou estudo angiográfico), em estabelecimento 

com suporte de Unidade de Terapia Intensiva e/ou sala vermelha, 

evidencia, às escancaras, o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”. Doutro lado, cumpre ressaltar que a antecipação liminar da 

tutela está calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, na 

medida em que a razão precípua da concessão está calcada na ideia de 

emergência/urgência da medida e não no seu grau de plausibilidade, o que 

escancara o caráter cautelar da pretensão, e autoriza a sua concessão 

inaudita altera pars, conforme previsão do § 2º do artigo 300 do CPC, até 

mesmo porque não há irreversibilidade na eventual constatação de que o 

tratamento era desnecessário ou que poderia ser custeado de modo mais 

econômico, porque possui o Estado a prerrogativa de requerer a 

indenização preconizada no art. 302 do CPC, de aplicação analógica à 

hipótese. Diante desses argumentos, a outorga de provimento dessa 

natureza mostra-se essencial quando os efeitos práticos decorrentes do 

julgamento final se encontrarem ameaçados pela morosidade do 

andamento processual. Impende consignar que o artigo 178 da 

Constituição Federal confere à saúde o status de direito fundamental, o 

que, por si só, afasta a possibilidade de se atribuir à mesma a condição de 

mera mercadoria, ante o caráter de relevância pública, cabendo, 

outrossim, ao Estado-Juiz intervir nas relações contratuais a fim de 

resguardar os direitos do consumidor e assegurar a eficácia da norma 

constitucional, buscando restabelecer o equilíbrio e a justiça contratual. 

Atento a estas considerações e, após análise detida dos autos, observo a 
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relevância dos fundamentos apresentados pela parte autora, que 

fundamenta seu pedido baseado em documentos aptos para tanto, 

principalmente diante da situação de urgência ora exposta. A prova 

inequívoca das alegações vem comprovada nos documentos anexados à 

inicial, nos quais se relata a gravidade do estado de saúde do paciente e a 

necessidade de imediata realização procedimento de embolização arterial 

de hemorragia digestiva (inclui procedimento endoscópico e/ou estudo 

angiográfico), em estabelecimento com suporte de Unidade de Terapia 

Intensiva e/ou sala vermelha. Restando, pois, comprovada a necessidade 

de realização de procedimento de embolização arterial de hemorragia 

digestiva (inclui procedimento endoscópico e/ou estudo angiográfico), em 

estabelecimento com suporte de Unidade de Terapia Intensiva e/ou sala 

vermelha, bem como a ausência de vaga nos hospitais credenciados na 

rede SUS, sendo evidente o perigo da demora no provimento final da 

demanda e, face à presença dos requisitos autorizadores da medida de 

urgência, deve ser concedida a tutela específica requerida na inicial. 

Anoto mais uma vez que não se trata de decisão irreversível, vez que, 

caso julgado improcedente o pedido da autora, após os meios ordinários 

de prova, a requerida poderá reverter a situação. Ante o exposto e com 

fundamento nos artigos 194, c/c 198 da CF, artigos 497, c/c 297 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar 

ao ESTADO DE MATO GROSSO que providencie URGENTEMENTE, no 

prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o efetivo PROCEDIMENTO DE 

EMBOLIZAÇÃO ARTERIAL DE HEMORRAGIA DIGESTIVA (INCLUI 

PROCEDIMENTO ENDOSCÓPICO E/OU ESTUDO ANGIOGRÁFICO), EM 

ESTABELECIMENTO COM SUPORTE DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

E/OU SALA VERMELHA ao paciente ELIAS DE OLIVEIRA LIMA, em 

qualquer das unidades de saúde das cidades do Estado de Mato Grosso 

que atestem a vaga, até mesmo em outro Estado da federação, a fim de 

que sejam realizados todos os demais procedimentos médicos 

necessários para resguardar a sua vida, seja em hospital da rede pública 

ou privada, suportando o requerido todo ônus financeiro, sob pena de 

fixação de tutela inibitória diária em R$ 1.000,00 (um mil reais), para a 

hipótese de descumprimento da ordem, até o limite equivalente a R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Fixo como dies a quo da multa a data 

em que o descumprimento for comunicado pelo Ministério Público a este 

Juízo; Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do (i) 

Procurador-Geral do Estado e do (ii) Secretário Estadual de Saúde, via 

Carta Precatória, a ser expedida via Malote Digital, a fim de que cumpram a 

presente liminar, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais). A Secretaria deverá encaminhar junto à Carta 

Precatória cópia integral do processo. Notifique-se pessoalmente o 

Secretário Estadual de Saúde, para que cumpra a presente decisão e 

fique ciente de que a sua omissão, após esta notificação, acarretará na 

remessa dos autos ao Ministério Público de Peixoto de Azevedo para 

apuração de possível prática de conduta criminosa e eventual ato de 

improbidade administrativa por parte do referido Senhor Gestor, além da 

possibilidade de se determinar o bloqueio on-line de valor em contas 

bancárias do ente estadual. Cite-se o requerido, para, querendo e no 

prazo legal, apresentar contestação, indicando as provas que pretende 

produzir, sob pena de decretação da revelia (artigo 335, inciso III, do CPC). 

Sem prejuízo da expedição do necessário para a citação, encaminhe-se 

cópia desta decisão, via fax, imediatamente, à Procuradoria Jurídica do 

requerido, bem como à Central de Regulação do Estado de Mato Grosso, 

nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, 

Rondonópolis e Secretaria do Estado de Saúde. A fim de providenciem 

vagas para o efetivo cumprimento da ordem. Em razão da gravidade e da 

urgência da medida, proceda a Sra. Gestora Judicial o imediato 

cumprimento da decisão via e-mail, fax ou qualquer meio eletrônico mais 

eficiente para a hipótese. Defiro os benefícios ao Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça do artigo 212, § 2º, do CPC. O presente feito tramitará em sistema 

de prioridade, nos termos do artigo 1048, inciso I, do CPC. Cientifique-se o 

Ministério Público. Servirá a presente decisão como carta precatória, ofício 

e mandado de Intimação, ante a urgência que o caso requer. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de dezembro de 2018. Evandro Juarez 

Rodrigues, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-31.2011.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

Z. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. Y. T. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010120-31.2011.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [DESPEJO PARA USO PRÓPRIO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ZELIA RITA DA 

SILVA Endereço: Rua QUATRO, 169, SANTA ISABEL, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: VILMA 

YOSHIKO TAKAHASHI CARDOSO Endereço: DO COMERCIO, 486, 

CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 1º- 

FINALIDADE: PROCEDER À RESTITUIÇÃO DO (S) BEM (BENS) ACIMA 

DESCRITO (S) E CARACTERIZADO(S), na conformidade do despacho ao 

final transcrito e documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) como parte(s) integrante(s) deste mandado. 2º- FINALIDADE: 

PROCEDER A INTIMAÇAÕ DA EXECUTADA, para fazer o pagamento do 

valor de R$ 2.160,00(dois mil, cento e sessenta reais) a titulo de 

alugueres, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir de 06.09.2011. 3º - FINALIDADE: PROCEDER 

A INTIMAÇAÕ DA EXECUTADA: para fazer o pagamento de 10(dez) 

salários mínimo pela litigância de má-fé, ao pagamento das custas do 

processo, bem como, dos honorários do advogado da parte Autora, que 

pelo esmero e dedicação do causídico fixo em R$5.000,00(cinco mil reais), 

nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. DESPACHO/DECISÃO: 

“Dispositivo. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente lide e por 

conseguinte condeno a requerida a devolver o imóvel situado à Rua do 

Comércio, nº 480, Bairro Centro Novo, nesta cidade e comarca de Peixoto 

de Azevedo à Autora e ao pagamento do valor de R$2.160,00(dois mil, 

cento e sessenta reais) a titulo de alugueres, corrigido monetariamente 

pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir de 

06.09.2011. Ainda, por restar caracterizada a litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, II, IV e V do CPC, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, condeno a Requerida ao 

pagamento de 10(dez) salários mínimo pela litigância de má-fé, ao 

pagamento das custas do processo, bem como, dos honorários do 

advogado da parte Autora, que pelo esmero e dedicação do causídico fixo 

em R$5.000,00(cinco mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Por conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão desta peça 

conter trechos da sentença prolatada nos autos criminal 

3348-18.2016.811.0023, o qual se processa em segredo de justiça, este 

processo também deverá TRAMITAR EM SEGREDO DE JUSTIÇA. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas cautelas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo, 

data inserida na movimentação. Antônio Porphírio Pinto dos Santos, Juiz 

Leigo.” “Vistos etc. Nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO 

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. P.R.I.C.” Peixoto de Azevedo, 6 de dezembro de 2018. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 
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prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 6 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002397-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES PARANGABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MONICA HINGRIT GOMES PARANGABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Trata-se de AÇÃO DE COMPARTILHAMENTO DE CURATELA ajuizada por 

EVA GOMES PARANGABA e MONICA HINGRIT GOMES PARANGABA. 

Narra o autor que: “A primeira Requerente é curadora de seu filho, o sr 

PAULO JEFFERSON MARQUES PARANGABA, que foi acometido por grave 

doença, fato que já foi objeto de apreciação judicial e tramitou sob o 

processo n.º 2338-66.2016/8.11.0013. Como curadora, sempre exerceu 

seu dever de bom grado e destreza. Ocorre que a Sra. Eva, cujo esposo 

faleceu recentemente, encontra-se já de avançada idade, exatos 79 anos, 

, tem dificuldades em se locomover em decorrência de problemas nos 

joelhos, dificultado assim que seu trabalho seja exercido com a qualidade 

de antes. A segunda requerida, Mônica Hingrid, é filha do interditado e 

sempre ajudou seu pai no que podia, sempre esteve presente nos 

momentos em que a Primeira Requerente precisasse de ajuda e nunca 

mediu esforços para melhor atende-lo. Assim, para que a primeira 

requerente pudesse ter mais facilidade e mais agilidade, faz-se 

necessário o compartilhamento da curatela, para que sempre tenha ajuda 

da segunda requerente, deixando o interditado muito mais seguro e feliz, 

eis que sempre estará perto das pessoas que o amam e o auxiliam nas 

suas necessidades”. Ao final pede: “procedência do pedido, para 

compartilhar a curadoria entre as requerentes, de forma a melhor gerir a 

vida civil do curatelado”. Foi deferido AJG, intimado o MP. O Ministério 

Público manifestou pela procedência do pedido. Relatei, decido. Conforme 

art. 1.767, I, do Código Civil c.c 747, II, do Novo Código de Processo Civil, 

que assim dispõem: Art. 1.767 CC. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para os atos da vida civil; (...) Art. 747 NCPC. A interdição 

pode ser promovida: (...) II - pelos parentes ou tutores; Portanto, deve ser 

procedente o pedido, trata-se de um compartilhamento de curatela onde 

filha do interditado (Monica Hingrit Gomes Parangaba), pretende assumir 

em conjunto os encargos de curadora de seu pai, PAULO JEFFERSON 

MARQUES PARANGABA. Ambos os requerentes tem o mesmo proposito, 

que é o compartilhamento da curatela. Sendo assim, julgo procedente o 

pedido para compartilhar a curadoria entre as requerentes, de forma a 

melhor gerir a vida civil do curatelado. Sem custas e honorários. PRIC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002199-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação apresentada nos autos é 

tempestiva. Nesse sentido, abro vista a parte autora para impugnação. 

Pontes e Lacerda/MT, 06/12/2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002159-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA RODRIGUES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002159-47.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA DA PENHA RODRIGUES DIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Intimem-se as partes para que especifiquem 

provas a produzir no prazo de dez dias. Cumpra-se. , 6 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001752-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DILENE CONSTANTINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001752-41.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

DILENE CONSTANTINO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Dê-se vistas ao autor. Cumpra-se. , 6 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS REIS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos 

autos é tempestiva, sendo assim, abro vista ao requerente para 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002329-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO MOTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos 

autos é tempestiva, sendo assim, abro vista ao requerente para 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002112-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

FABIANE BATTISTETTI BERLANGA OAB - MT0006810A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos 

autos é tempestiva, sendo assim, abro vista ao requerente para 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002153-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALVES VELOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos 

autos é tempestiva, sendo assim, abro vista ao requerente para 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002157-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALKER DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos 

autos é tempestiva, sendo assim, abro vista ao requerente para 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002196-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos 

autos é tempestiva, sendo assim, abro vista ao requerente para 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002206-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PEREIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos 

autos é tempestiva, sendo assim, abro vista ao requerente para 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001934-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 Processo 

nº 1001934-27.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico para os fins de 

direito, que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação. Pontes e Lacerda, MT, 6 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001952-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ELIAS DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 Processo 

nº 1001952-48.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico para os fins de 

direito, que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação. Pontes e Lacerda,MT, 6 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001954-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GARCIA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 Processo 

nº 1001954-18.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico para os fins de 

direito, que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação. Pontes e Lacerda,MT, 6 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002484-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MORADA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 
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LACERDA SENTENÇA Processo: 1002484-22.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO MORADA S/A Vistos. A parte 

interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, deixou 

transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção do 

feito sem resolução do mérito. Posto isso, julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Sem custas ou honorários. P. R. I. , 6 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação, Joaquim Rafael Martins de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Não obstante, visando garantir o prosseguimento do serviço de home 

care, imprescindível para a paciente, e não existindo qualquer oposição às 

contas, dou como parcialmente prestadas as contas pela empresa Vital 

Care e determino a expedição de alvará em seu favor.Contudo, fica a 

prestadora de serviço, ciente, através de seu advogado, que deverá 

apresentar no prazo de 10 dias, referente ao período de 10 de outubro a 

10 de novembro, de forma adequada, preferencialmente, de maneira 

mercantil, a prestação de contas, com as Notas Fiscais expedidas para 

pagamento da prestação dos serviços, aquisição de medicamentos e 

compra e/ou aluguel de materiais, prosseguindo, desta forma, para as 

próximas prestações mensais, sob pena de rejeição das contas.Por 

derradeiro, deve o Cartório, observar que após a prestação de contas 

apresentada pela sociedade empresária, deve ser oportunizada a vista 

dos autos às partes (Defensoria Pública e Procuradoria Geral do Estado) e 

Ministério Público, para que após a manifestação dos órgãos, venham 

conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87124 Nr: 4807-90.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Maia Nogueira, Valéria Maria Nobre de Freitas 

Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Garcia Silva, Aurora Silva, Marcelo 

Benvindo de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT

 De forma excepcional já foi deferida a oitiva das testemunhas arroladas 

de outra Comarca, neste Juízo, ocorre que, com advento do novo CPC, é 

ônus da parte apresentar as testemunhas.

O CPC determina que a intimação das testemunhas deve ser realizada 

diretamente pello advogado que pretende produzir a prova, nos termos do 

artigo 455, caput, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Para tal desiderato §1º prescreve04/12/2018 A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento.

 Por tal razão INDEFIRO o pedido de fls.407, devendo ser observado as 

regras supracitadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146091 Nr: 6196-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LEILA MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Felix Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:

 Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149131 Nr: 7490-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, Donizete Barbosa do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/O, Carolina Vieira de Almeida Lacerda - OAB:14.566/MT., 

Marcelo Silva Moura - OAB:12307, Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 Ao MP para que se pronuncie sobre Ref.89

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109149 Nr: 5839-62.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCAT, ETAT, PAAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Vistas à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113280 Nr: 1347-90.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL DE CARVALHO FRANCO, Marina Franco da 

Veiga Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Éber José Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL DE CARVALHO FRANCO 

- OAB:3498/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92661 Nr: 3972-68.2014.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete Maria de Almeida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMÃO WILSON 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 3972-68.2014.811.0013, Protocolo 
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92661, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43884 Nr: 491-10.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Aparecido Presutto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que esta secretaria não têm acesso junto a conta do TJMT para 

verificar crédito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83686 Nr: 1118-38.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Maria de Almeida Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMÃO WILSON 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 1118-38.2013.811.0013, Protocolo 

83686, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117968 Nr: 2852-19.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Garcia de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, com a juntada de referência 112, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134130 Nr: 932-73.2017.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DE FREITAS COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Conceição Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da juntada de referência 19, abro vista dos autos 

ao autor para que se manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91021 Nr: 2622-45.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Alves de Anhaia, Maria de Lourdes Deodato da 

Silva, Lucimar Alves de Anhaia, Helena Juremeira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Luciani 

Freire Sanches da Silva, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Éder 

Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar as partes para manifestarem acerca dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131649 Nr: 1-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni de Oliveira Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da juntada de referência 71, abro vista dos autos 

ao autor para que se manifeste acerca da certidão do Ofícial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117283 Nr: 2657-34.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDG, LDG, Sandra Pinto Deusdedith, VGDG, RDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT

 Certifico que, com a juntada de referência 70, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144668 Nr: 5552-31.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, com a juntada de referência 63, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143634 Nr: 5082-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Karolyne Santiago Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte requerida para que efetue o pagamento dos honorários 

periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163693 Nr: 2026-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da juntada de referência 35 abro vista dos autos 
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ao autor para que se manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48382 Nr: 5045-85.2008.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Douglas Perreira de Queiroz, Cristiane Pereira de 

Queiroz, Dionir de Freitas Queiróz Júnior, Thomaz Vilas Boas Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Dionir de Freitas Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilma Guimaraes Novais - OAB:, 

Elmir Dias Virmieiro - OAB:11767/MT, FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705, JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS - OAB:7520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para manifestar acerca da petição de fls.385.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53900 Nr: 5188-40.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura, Carlos Julio Vargas e Cia LTDA, 

Ajala e Dias Ltda, Paulo César Domingues Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, Jaqueline Curvo Rondon - OAB:11017/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte requerida, para que, no prazo de 15 (quinze)dias, deposite 

em juízo, o valor de R$ 391.354,38 (trezentos e noventa e um mil trezentos 

e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos), sob pena de aplicação 

da multa de 10% (dez por cento) sobre este valor, conforme art.523,§1º, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119685 Nr: 3467-09.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RODRIGUES PINHEIRO NETO, Maria José 

Neta Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144926 Nr: 5670-07.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva dos Passos Abrantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, com a juntada de referência 72, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130735 Nr: 8458-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Zarzenon, Isabel Zarzenon, A. 

ZARZENON E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da juntada de referência 95, abro vista dos autos 

ao autor para que se manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100583 Nr: 2383-07.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CES, MFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 Defiro o requerido.

Expeça-se Mandado de Prisão em razão da inadimplência dos alimentos 

sem justificativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137721 Nr: 2718-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se mandado de prisão em razão da indaimplência injustificada,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 175455 Nr: 7016-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilma Antonia Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto,s em resolução de mérito. 

PRI. Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138967 Nr: 3237-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Arcanjo Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 Intime-se para cumprimento da sentença, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 138796 Nr: 3158-51.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar de Carvalho Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Montilha de Lima, Rosangela dos Reis 

Figueiredo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 
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OAB:8443/MT

 Intime-se o réu para que diga sobre o valor dos bens ofertados, tendo em 

vista que há uma diferença de R$5.000,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154486 Nr: 10166-79.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIDIO JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 95962 Nr: 320-09.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BV Financeira S/A - Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO HENRIQUE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que promova a citação do réu. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110242 Nr: 168-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakles Borges Taquary

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 129138 Nr: 7743-83.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN DE OLIVEIRA PROENCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88039 Nr: 21-66.2014.811.0013

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ataide Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Luiz Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da perda do objeto, julgo extinto o presente feto, sem resolução de 

mérito. PRI. Arquivem-se,.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153580 Nr: 9676-57.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Minaré, MARIA EMILIA MINARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, intime-se o setor técnico (psicóloga e assistente 

social). Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49087 Nr: 5580-77.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Aparecida da Silva Ostemberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarina Maria G. Dalbem, Wanderley Vitorino 

da Silva, Associação Congregação de Santa Catarina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Pires Atala - OAB:, 

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI MARTINS - OAB:109373, Livia 

Comar da Silva - OAB:7650-B, Marionely Araújo Veigas - 

OAB:2.684-MT, Pedro Ovelar - OAB:6270/MT

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60338 Nr: 678-13.2011.811.0013

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Regina Travagini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT, RONALDO MOREIRA DIAS - OAB:OAB/MT 14.279

 Considerando que o recebimento do recurso não cabe ao Juízo de 1º 

grau, de acordo com o novo CPC, tal pedido deve ser dirigido ao Egrégio 

Tribunal.

Antes, contudo, esclareça o recorrente se já recolheu os valores 

pertinente ao preparo do recurso.

Ao Cartório para certificar se a patrona vinha sendo intimada regularmente 

ou não.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81559 Nr: 3742-94.2012.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C. Bernardo & Cia Ltda, S. C. Bernardo & Cia 

Ltda, Sebastião Candido Bernardo, Marta Crispim Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 
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OAB:8029/MT

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 6222 Nr: 2154-09.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.B. de Carvalho -ME, Maisa Barbosa de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25839 Nr: 886-07.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Rosângela 

Aparecida Resende Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Duarte Assunção, Espólio de 

Anselmo Duarte Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldair Capatti de Aquino - 

OAB:OAB/MS 2.162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDAIR CAPATTI DE AQUINO 

- OAB:2162-B, ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - OAB:OAB/MS2.162-B, 

Fausto Luiz Rezende de Aquino - OAB:11232, Juliano Souza 

Queiroz - OAB:7948/MT

 Atenda-se ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80525 Nr: 2641-22.2012.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Tony Ferreira de Queiroz, Cinthia Aparecida Silva 

Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Milton Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAYME DE FARIA MELO - 

OAB:12403

 Atenda-se ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81541 Nr: 3723-88.2012.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Leonel de Menezes, José Leonel de 

Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Defiro o requerido.

Expeca-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93723 Nr: 4769-44.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL LOPES DE OLIVEIRA, Josefa Tavares de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA 

LEITE - OAB:17671/O

 Certifique o cartório acerca do resultado do agravo de instrumento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45749 Nr: 2390-43.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucatur -Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda, Nobre Seguradora do Brasil S/A, Meire Lopes 

de Souza, Bertin Ltda, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, RAFAEL 

DE SOUZA, Francisco Araujo Valadares, Lohrayne de Paula Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205, 

Gilmar Antonio do Prado Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Tadeu Guatemozim 

- OAB:121377/SP, CÉLIA MARIA DOS SANTOS TONHÁ ALVES - 

OAB:5.278-B, Luciana Zamproni - OAB:OAB-RO 2062, Lucineide 

Maria de Almeida Albuquerque - OAB:72973, PEDRO MOACYR 

PINTO JUNIOR - OAB:7585/MT, Ricardo Batista Blasi - OAB:12249/MT

 À Requerida JBS para recolhimento dos honorários periciais em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52715 Nr: 4077-21.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. C. Comércio de Peças e Acessórios Ltda-ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Ao requerente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59002 Nr: 4568-91.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. Krause & Cia Ltda - Me, Celi Romana 

Campos Krause, Luiz Fernando Krause

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83755 Nr: 1192-92.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Barbosa Paixão, Nadla Batista de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16.783/O MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 27691 Nr: 2681-48.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginatto & Melhorança Ltda, Aldori Miguel 

Reginatto, Marinez Guerino Melhorança

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália Maria Pereira dos 

Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Ao exequente para dar prosseguimento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61223 Nr: 1563-27.2011.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio, 

José Francisco Brito Eusebio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Redigolo 

Novaes - OAB:100882

 Homologo o acordo celebrado entre as partes. Defiro o requerido. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60056 Nr: 399-27.2011.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Maria de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Júlia Nascimento, Espólio de Roque 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Intime-se pessoalmente, sob pena de aplicação de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63591 Nr: 3931-09.2011.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISO, Valdete Pereira Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIOMAR SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:21001/O

 Suspenda-se por 30 dias até que o acesso aos sistemas estejam 

regularizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 9419 Nr: 2066-34.2000.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Marcio Ramos Vico, Joaquim dias de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Fabian Santan Ramos 

- OAB:4.438

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92713 Nr: 4012-50.2014.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMQdS, ATFdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 Ao embargado para contrarrazoes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61310 Nr: 1651-65.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFC, Solange Dias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lucas Cancio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384, ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - OAB:13.384/MT, 

Fabia Tiago de Paula Fernandes - OAB:13775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA VELOSO 

TROMBETA - OAB:7984

 Intime-se pessoalemnte para dar andamento ao feito sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 24124 Nr: 3450-90.2004.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Justino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASE - Federação de Órgãos para Assistència 

Social e Educacional, BLOCOPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85989 Nr: 3616-10.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Maria Tosta Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Estado de 

Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Dê-se vistas as partes e ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31309 Nr: 4729-77.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Newton de Freitas 

Miotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO CIPRIANO MANIÇOBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Indefiro vez que compete ao credor indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87991 Nr: 5720-72.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Leal Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco, Ilga Maria 

Ferraz Pacheco, Jandira Piccinin Pegoraro, Agropecuária Pessoê Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano de Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para que se manifeste acerca de ref.114

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92895 Nr: 4149-32.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Marcon - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Venham aos autos, na mesma petição, o n do CPF do executado e os 

cálculos atualizados

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137070 Nr: 2426-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Walison de Souza Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte requerida para que efetue o pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160121 Nr: 500-20.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Gomes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123954 Nr: 5365-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da juntada de referência 31, abro vista dos autos 

ao autor para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106244 Nr: 4711-07.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Almeida Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da juntada de referência 116, abro vista dos 

autos ao autor para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002838-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO FERNANDO GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002838-47.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

PABLO FERNANDO GOMES FERREIRA RÉU: INSS Vistos O jurista Luiz 

Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição parcial 

privilegia os valores certeza e celeridade”, define como objetivos próprios 

da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização 

de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar 

antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; e III) 

realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos 

do procedimento comum. Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da 

tutela fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil. O juízo de probabilidade não decorre da aparência do 

direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no 

processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para 

possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de 

verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária 

para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao 

estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso 

concreto. Partindo desse preceito entendo que não se fazem presentes 

nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida. 

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem 

como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado 

que não há o que se falar em urgência no deferimento da presente 

medida. Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de 

direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, 

mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o 

que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado. Ainda 

por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se 

apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos 

irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata 

pretendida. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida 

não encontra respaldo legal. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela. 

Cumpra-se a determinação anterior. , 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002489-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002489-44.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. A 

parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito. Posto isso, julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Sem custas ou honorários. P. R. I. , 6 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002491-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002491-14.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. A 

parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito. Posto isso, julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Sem custas ou honorários. P. R. I. , 6 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002488-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002488-59.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. A 

parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito. Posto isso, julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Sem custas ou honorários. P. R. I. , 6 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002549-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002549-17.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 58.163,98; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, as contestação 

de ID 16871320 é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE 

DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002549-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002549-17.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 58.163,98; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, as contestação 

de ID 16871320 é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE 

DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002344-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROBERTO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002344-85.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 22.704,48; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Defeito, nulidade ou anulação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

- Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de 

direito que, as contestação de ID 16680355 é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003026-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR CONCEICAO FELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003026-40.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: 

AGENOR CONCEIÇÃO FELES. Vistos. INTIME-SE a parte autora/exequente, 

na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, 

devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 6 de 

dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158750 Nr: 12255-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO PERES FERNANDES,. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 1.385,15 (Um mil e trezentos e oitenta e cinco reais e 

quinze centavos)

Resumo da Inicial: As partes realizaram acordo extrajudicial de alimentos, 

no dia 04.08.2017, no Núcleo da Defensoria Pública da Comarca de Barra 

do Bugres, em que foi fixado que o executado pagaria prestação alimentar 

em valor equivalente a 35% do salário mínimo vigente no país, o que 

perfaz, hoje, a quantia de R$ 327,95 (trezentos e vinte e sete reais e 

noventa e cinco centavos), devendo o pagamento ser efetuado até o dia 

10 de cada mês. Acontece que o executado parou de cumprir o acordo e 

está em atraso com a prestação alimentar desde junho de 2017. No 

presente feito serão exigidas as prestações dos meses de junho até 

setembro de 2017, sendo que o restante das prestações vencidas nos 

três últimos meses serão cobradas em processo próprio, seguindo rito 

prisional. Aplicando-se correção monetária com base no IGP-M e juros de 

1% ao mês, o executado deve o valor corrigido de R$ 1.385,15.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido retro formulado.DETERMINO a 

busca de endereço da parte executada junto ao sistema Siel.Na hipótese 

de localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a 

parte executada, por meio de mandado/carta precatória, na forma do art. 

246, inciso II, do NCPC.Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte 

executada por edital, na forma do art. 246, inciso IV, do NCPC.Caso 

decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já 

NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do 

Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à 

Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), 

telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é 

representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) 

e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão conferidas 

todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme 

autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem os autos 

deverão ser remetidos e, após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE e 

CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de dezembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153567 Nr: 9671-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIENE PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

03401288105. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O autor é pai da infante, conforme certidão de 

nascimento anexa. O relacionamento que mantinha com a genitora da 

infante findou há cinco anos. A princípio, com a separação, a criança 

ficou com a mãe. Acontece que a criança não estava estudando e 

inserida em um ambiente frequência a bares e utilização de bebida 

alcoólica. Isso fez com que o conselho tutelar de Conquista D'oeste 

entrasse em contato com o conselho de Comodoro e solicita uma visita na 

residência da requerida, tendo sido constatado que a infante não deveria 

continuar na casa da mãe. Assim, a criança foi entregue ao pai, na data 

de 19 de fevereiro de 2017. Quando o autor recebeu a infante, mesmo já 

contando com nove anos de idade, ela não sabia ler e escrever, sendo 

que ele lhe colocou no reforço escolar e passou a lhe incentivar a 

estudar. Diante do quadro fático apresentado e da necessidade de tutelar 

a integridade moral da infante, na medida em que o autor detém a guarda 

de fato dela, não resta alternativa senão requerer a guarda unilateral da 

filha.

Despacho/Decisão: Vistos.DETERMINO a busca de endereço da parte 

requerida junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel).Na hipótese de 

localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a 

parte requerida, na forma do art. 246, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços da parte executada, CITE-SE a parte 

requerida por edital na forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC.Caso 

decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já 

NOMEIO como curadora especial do requerida o NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado 

de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, 

sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda 

(MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é 

representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400), 

Fábio Ribas Terra (OAB/MT 7.205) e José Roberto Gomes Albéfaro 

(OAB/MT 5.738-B) e a quem serão conferidas todas as prerrogativas 

atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme autoriza o art. 186, § 3º, 

do mesmo diploma legislativo).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de dezembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171349 Nr: 5353-72.2018.811.0013

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MPdS, MABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADSR, WFDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIA APARECIDA DE SOUZA 

RIBEIRO, Cpf: 04725516120, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerida é mãe e o requerido pai da infante K. V. R. 

S. Há mais de 6 (seis) anos os autores possuem a guarda de fato da 

criança, tendo a genitora a entregue para os requerentes quando K. tinha 

apenas 1 (um) ano e 6 (seis) meses de idade. Desde que receberam a 

infante, os autores os tratam como se filha fosse, e tratados como pais 

também são, de modo que já estabelecido paternidade efetiva entre eles. 

A criança nunca teve qualquer contato com seu pai registral. Assim, 

desde então, os autores criam sozinhos a adotanda, que os reconhece 

como pai e mãe.

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 40, uma vez 

que a parte requerente não exauriu todos os meios de citação da parte 

requerida.Ademais, DETERMINO a busca de endereço da parte requerida 

junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel).Na hipótese de 

localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a 

parte requerida, na forma do art. 246, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços da parte executada, CITE-SE a parte 

executada por edital na forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC.Caso 

decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já 

NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do 

Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à 

Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), 

telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é 

representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) 

e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325), e a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma 

legislativo).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de dezembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168067 Nr: 4156-82.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linane Lene Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fls. 99/100 (ref. 60), com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121514 Nr: 4207-64.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, CLEUNICE MARIA DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Vieira de Almeida 

Lacerda - OAB:14.566/MT., JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - 

OAB:OAB/MT 3432, Luciano Salles Chiappa - OAB:11883-B, 

MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307, Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação dos requeridos para que apresentem 

os Memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90002 Nr: 1785-87.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Divino Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516, Fania Liborio Feliciano - 

OAB:10015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte requerida para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145612 Nr: 5959-37.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Novais Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135779 Nr: 1820-42.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Miyuki Anasawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT. 5736/0

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127766 Nr: 7109-87.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilma Geralda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114237 Nr: 1669-13.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO MIGUEL FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137031 Nr: 2411-04.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Hilário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 119/120 (ref. 66), com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137210 Nr: 2480-36.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arildo Fonseca Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 114/115 (ref. 72), com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165810 Nr: 3080-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito Rural da Agricultura 

Familiar Dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Pontes e Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fl. 69 (ref. 40), com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165345 Nr: 2855-03.2018.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO DIAS, Cpf: 98954652204, Rg: 

000259809, Filiação: Diomar José Dias e de Maria Barbosa Dias, data de 

nascimento: 02/03/1961, brasileiro(a), natural de Aparecida do 

Taboado-MT, casado(a), lavrador/pedreiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: As partes casaram em 18 de junho de 2014, conforme 

certidão de casamento anexa. Estão separados de fato há mais de dois 

anos e não desejam reconstruir a vida em comum. Não tiveram filhos e não 

adquiriram bens.

Despacho/Decisão: Vistos.PROCESSEM-SE os autos em segredo de 

justiça, nos termos do artigo 189, II, do NCPC.Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 

99, §3°, do NCPC.DEFIRO o pedido formulado pela requerente (ref. 

8).PROCEDA-SE a pesquisa de endereços em nome do requerido junto ao 

sistema SIEL e INFOJUD.Não se obtendo êxito na localização de endereço, 

CITE-SE o requerido por edital na forma do art. 246, inciso IV do 

NCPC.Nesta hipótese, caso decorra o prazo de citação por edital, “in 

albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, 

inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a 

manifestação, dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender 

de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. Caso contrário, 

obtendo-se êxito na tentativa de obtenção de endereço do requerido, 

antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a 

Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 14 de agosto de 

2018, às 15h00min.Na hipótese da sessão restar frutífera a sessão de 

mediação e conciliação, COLHA-SE a manifestação do Ministério Público e, 

após, à conclusão para homologação.Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)

-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à sessão de 

mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no 

mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa 

será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de 

mediação, caso as partes não se componham amigavelmente.Ofertada a 

contestação, INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) 

advogado (a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para 

ofertar impugnação no prazo legal.Após, VISTA ao Ministério 

Público.Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado do mérito.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de dezembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143935 Nr: 5234-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eucledina de Campos Nunes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT-8506-A

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10305 Nr: 567-20.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luca de Paula Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilvane Fernandes de Lima, Leonel Fernandes 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 Tendo em vista o teor do auto de avaliação de fls. 870/871 e do 

requerimento de fl. 872 (ref. 55), com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90457 Nr: 2159-06.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Délia de Souza Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos...Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90455 Nr: 2157-36.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiana Macedo Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos...Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102482 Nr: 3146-08.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Neusa Narciso Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que permeia 

a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de quantia 

que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários mínimos.

Desta maneira, considerando que a Fazenda Pública é quem figura no polo 

passivo da lide, tem vigência, na hipótese, a Lei nº 12.153/2009, cujo teor 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

Com efeito, o citado diploma legislativo consigna o seguinte:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios 

e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 

demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 

de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 4/2014-TP (DJE de 28 de 

março de 2014), a qual retrata a situação nos seguintes termos:

Art. 1º As causas referentes à Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro 

de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;
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III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde 

humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de 

não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

§ 2º Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta Resolução 

permanecerão com a competência inalterada.

(...)

Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 se 

refere à competência de caráter absoluto, de forma a não dar azo à sua 

prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo julgador.

Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a competência 

para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 (sessentas) salários 

mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que necessite de produção de 

prova pericial, como no presente caso, é de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública.

Assim sendo, por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código 

de Processo Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.

INTIMEM-SE.

Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o feito seja remetido ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda, 

após procedidas as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91342 Nr: 2881-40.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivania da Silva dos Santos Franco Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91491 Nr: 2999-16.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudeir Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos...Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91128 Nr: 2703-91.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabíula Navarro Fernandes de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos...Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92105 Nr: 3491-08.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleudenice da Silva, Isaura Neto da Silva Oliveira, 

Carmem Lima de Albuquerque, Denizia Tavares Dias Andrade, Amilto 

Severino de Andrade, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA, Tereza de 

Oliveira Aires, Luzia Francisca da Costa Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos...Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 
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julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157929 Nr: 11798-43.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jorge Sabino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural para CONDENAR o réu 

ao pagamento de R$ 24.825,71 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e 

cinco reais e setenta e um centavos).ESTABELEÇO como termo inicial dos 

juros de mora e correção monetária o dia 27 de maio de 2016, nos termos 

da fundamentação.RECONHEÇO a sucumbência recíproca e, pelo princípio 

da causalidade e da sucumbência, proporcionalmente, CONDENO o autor a 

pagar dois terços das despesas e custas do processo, ficando o 

remanescente a cargo do réu.No mesmo raciocínio, FIXO honorários 

advocatícios em favor do advogado do autor em 10% (dez por cento) do 

valor da condenação.Para a advogada do réu estabeleço igual patamar, 

sobre o valor da parte não acolhida do pedido (R$ 378.024,61), sendo 

vedada a compensação (NCPC, art. 85, §14º).Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via 

DJE.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63638 Nr: 3978-80.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Wilma Pereira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Conquista D´Oeste, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DORRIGUETTE DE 

OLIVEIRA - OAB:15336

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que não se 

encontraram suficientemente delineados os pressupostos para a 

concessão do Tratamento Fora do Domicílio – TFD.Em observância ao 

postulado da causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, na forma do art. 82 do NCPC, bem como 

aos honorários de advogado, fixados no importe de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade 

pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, do NCPC, visto que DEFIRO as 

b e n e s s e s  d a  a s s i s t ê n c i a  j u d i c i á r i a 

gratuita.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria 

Pública.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a 

manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, 

DETERMINO sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.Pontes e Lacerda, 27 de setembro de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150103 Nr: 8015-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaura Neto da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO o pedido de desistência em relação ao requerido JAMES 

MATTEW MERRIL.

DECLARO reaberto o prazo para oferecimento de defesa por parte dos 

requeridos CARLOS NATANIEL WANZELER e YMPACTUS COMERCIAL 

S/A (Telexfree), nos termos do art. 335, §2º, do NCPC. INTIMEM-SE por 

meio de carta postal a ser encaminhada ao endereço em que se 

aperfeiçoou a citação (Rua José Luiz Gabeira, nº 170, apartamento 203, 

bairro Vermelho, Vitória/ES, CEP: 29.057-570).

Por fim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca do prosseguimento do feito.

INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154205 Nr: 10004-84.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa, SEBASTIAO XISTO DO 

CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erlando Rodrigues da Silva - 

OAB:OAB/MT21777, MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:21787/O

 Em assim sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a 

serem analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase 

instrutória, e FIXO como pontos controvertidos da lide (i) a demonstração 

da autoria e da materialidade dos atos imputados aos réus na inicial; (ii) a 

efetiva demonstração do prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito por 

parte dos réus; e (iii) o seu montante, a fim de subsidiar eventual 

condenação dos réus a ressarci-lo. Deste modo, para a sua elucidação, 

DEFIRO a produção de prova oral, consistente na colheita do depoimento 

pessoal dos réus (art. 385, “caput”, parte final, do NCPC) e das 

testemunhas oportunamente arroladas.Consequentemente, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para data mais próxima disponível em 

pauta, qual seja, dia 3 de abril de 2019, às 15h15min, a ser realizada 

perante este Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma 

legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.ADVIRTAM-SE 

aos réus que a intimação das testemunhas é sua incumbência, apenas 

admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 

455, §§ 1º a 5º, do NCPC). Logo, decorrido o prazo para apresentação de 

rol de testemunhas por parte do autor, EXPEÇA-SE mandado visando à 

sua intimação (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC).NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.INTIME-SE via DJE.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153162 Nr: 9464-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa, Wanderlei de Lana, 

Adalto-Clei Faria Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764, HILMAN MOURA VARGAS - OAB:188443, Ladario Silva 

Borges Filho - OAB:8104/MT

 Em assim sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a 

serem analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase 

instrutória, e FIXO como pontos controvertidos da lide (i) a demonstração 

da autoria e da materialidade dos atos imputados aos réus na inicial; (ii) a 

efetiva demonstração do prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito por 

parte dos réus; e (iii) o seu montante, a fim de subsidiar eventual 

condenação dos réus a ressarci-lo. Deste modo, para a sua elucidação, 

DEFIRO a produção de prova oral, consistente na colheita do depoimento 

pessoal dos réus (art. 385, “caput”, parte final, do NCPC) e das 

testemunhas oportunamente arroladas.Consequentemente, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para data mais próxima disponível em 

pauta, qual seja, dia 3 de abril de 2019, às 16h00min, a ser realizada 

perante este Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma 

legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.ADVIRTAM-SE 

aos réus que a intimação das testemunhas é sua incumbência, apenas 

admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 

455, §§ 1º a 5º, do NCPC). Logo, decorrido o prazo para apresentação de 

rol de testemunhas por parte do autor, EXPEÇA-SE mandado visando à 

sua intimação (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC).NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.INTIMEM-SE via DJE.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159144 Nr: 9-13.2018.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Vistos.

Considerando que a instrução processual fora concluída na audiência de 

continuação realizada em 8 de agosto de 2018, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ofereça memoriais finais escritos.

Na sequência, à conclusão para prolação de sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140989 Nr: 4050-57.2017.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lemes dos Santos, MARIA JOSÉ GOMES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos.

Considerando que as parte acenaram com a possibilidade de entabularem 

transação para pôr fim ao litígio, DETERMINO que os presentes autos 

sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

para que seja realizada sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 19 de março de 2019, às 16h00min.

INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos respectivos advogados.

Na hipótese da sessão restar frutífera, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público e, após, à conclusão para homologação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144557 Nr: 5515-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, Elaine Caiado Rocha 

Lima Spenciere, Maria Rocha da Costa Rassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANAH MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

ROBERTO RASSI, MARCUS SPENCIERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Curado Silva Machado 

- OAB:18453-GO, ANDREIA LEHNEN - OAB:10752, CRISTIANO CURADO 

SILVA MACHADO - OAB:18079, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - 

OAB:20645/O, Márcio Messias Cunha - OAB:13955-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Curado Silva 

Machado - OAB:18453-GO, CRISTIANO CURADO SILVA MACHADO - 

OAB:18079, ERICH RODRIGO NOGUEIRA - OAB:17423, Márcio Messias 

Cunha - OAB:13955-GO

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE para DECLARAR A NULIDADE DA FIANÇA prestada 

pelos sócios proprietários da pessoa jurídica executada. Preclusa a 

presente decisão, CERTIFIQUE-SE.A seguir, INTIME-SE a parte exequente, 

por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149080 Nr: 7466-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER E CIA LTDA, FERNANDA VILLAR 

PEREZ, Leocídio José Fischer, EMERSON ROGÉRIO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a decisão prolatada nos autos da ação de recuperação 

judicial registrada sob o nº. 7652-90.2016.811.0013, DETERMINO a 

suspensão da marcha do processo por 180 (cento e oitenta) dias.

INTIMEM-SE via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147064 Nr: 6613-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MURILO BRANDOLFO PEREIRA DE MELO, UEMERSON 

PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Mais 

Saude Brasil LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL RIBEIRO 

MAZURECHEN - OAB:4461

 Certifico e dou fé que, conforme documento de fl. 642 (ref. 182), foi 

expedido alvará de levantamento dos valores bloqueados nos autos em 

benefício da prestadora de serviço, que deverá prestar contas da 

utilização do numerário, conforme determinação judicial.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140064 Nr: 3724-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO SOUZA SANTOS, Telefone 

65999556027. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: As partes são genitores das crianças M. E. M. S. e A. 

C. M. S., conforme certidões de nascimento anexas. Quando findaram a 

relação que mantinham, as infantes ficaram com a requerida. O autor não 

contribui com prestação mensal regular em favor das filhas, de modo que 

a responsabilidade pelo sustento das crianças está sendo suportada 

apenas pela genitora. O requerido é maior e capaz, inserido no mercado 

de trabalho com emprego formal em frigorífico tendo condições de 

contribuir com prestação mensal em valor equivalente a 38,42% do salário 

mínimo vigente, o que equivale a R$ 360,00 e mais 50% das despesas 

extraordinárias devidamente comprovadas. Diante do quadro fático 

apresentado e da necessidade de tutelar a integridade moral dos infantes, 

o presente se faz necessário para estabelecer a guarda jurídica e 

prestação alimentar.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de ref 74, para o fim de 

DETERMINAR a realização de busca de endereço da parte requerida junto 

ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel).Na hipótese de localização de 

endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a parte requerida, 

na forma do art. 246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas 

as determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços da parte executada, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC.Decorrido o prazo do edital e não 

havendo resposta do executado, o que deverá ser certificado 

oportunamente, em atenção ao que dispõe o art. 72, II, do NCPC, NOMEIO 

desde já a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio de 

seus representantes que militam nesta comarca, para oficiar no feito como 

curador à lide. Por consequência, após o cumprimento de todas as 

deliberações constantes deste decisório, DÊ-SE VISTA dos autos à 

referida instituição, a fim de que requeira e apresente o que entender 

cabível.Ao final, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise e 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 05 de dezembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103280 Nr: 3443-15.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTÓDIA MARTA DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29024 Nr: 3898-29.2005.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marildo Marcelo de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caroline Cordeiro Santos de Moura, Bruna 

Cordeiro Santos de Moura, Oneyde Therezinha Cordeiro dos Santos, 

Mauricio Marcelino de Moura Junior, Tânia Bélem de Moura, Mauricio 

Cordeiro Santos de Moura, Adriana Antunes de Freitas, Mariana de Freitas 

Moura, Fábio Rodrigo de Moura, Fani Regina Filipini de Moura, Paulo 

Roberto Macedo de Carvalho, Marcos André Moreno Moura, Fabiana 

Moura de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Albuquerque de 

Oliveira - OAB:7996/MT, Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT, Janete 

Garcia de Oliveira Valdez - OAB:3.908/MT, Oscar Leonel de 

Menezes - OAB:3709/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte embargada Dr. Ivair Bueno Lanzarin, a devolver o feito acima 

citado, no prazo de 03 (três) dias sob pena de perder o direito de retirar 

os autos do cartório e aplicação de multa de acordo com o art. 234, § 2º 

do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84230 Nr: 1706-45.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zirlene Mendes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54007 Nr: 5252-50.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Uliana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S. Freitas @ Neres Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91647 Nr: 3139-50.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Antonio Pagliarini, Lenice Antonio Pagliarine, 

Angelina Pagliarini Pistore, Izalino Pistore, Maria Pagliarini Santos, Antonio 

de Souza Santos, Primo Camilo Paglarini, Luciano Pagliarini, Iraci Pagliarini, 

Madalena Tereza Pagliarini Calixto, João Calixto Neto, Catarina Amalia 

Pagliarini dos Santos, Geraldo de Souza Santos, Leonilda Pagliarini, João 

Volpato, Sonia Aparecida Ribeiro Pagliarini, Pedro Pagliarini, Jonatan 

Pagliarini, Juliane Wrubleski Pagliarini, Suzana Pagliarini, Marcos Roberto 

Machado, Michele Pagliarine, Lucas Palma de Morais, Alcides Teixeira da 

Silva, Lucilia Pagliarini da Silva, Luciana Pagliarini da Silva de Oliveira, 

Vanderlei Candido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Tereza Volpato Pagliarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 
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da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91092 Nr: 2676-11.2014.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Lemes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Norberto Lucas, Valdivina Rita Lucas, 

AVAIR MENDES LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165314 Nr: 2833-42.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney da Silva Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIDNEY DA SILVA SILVEIRA, Cpf: 

02000820190, Rg: 1887419-3, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de SIDNEY DA SILVA 

SILVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Cobrança de IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO),, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 646/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 2.484,81 - Valor Atualizado: R$ 2.484,81 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 18, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação do executado.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço do(s) executado(s) junto aos Sistemas Renajud e 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 05 de dezembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94539 Nr: 5390-41.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCM, Marli Ribeiro Choma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90440 Nr: 2146-07.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valton da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Dan, Inês Pereira Dan, Edgard 

Aparecido Gonçalves, Lucinei Edilene Pereira Dan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6506 Nr: 271-90.2000.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Ferreira Bassitt, João Bassitt Neto, Miguel 

Ferreira de Aguiar, Rachel de Almeida Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Arantes Ferreira, Eleonor Bassitt 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA 

- OAB:18287, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Ferreira Neto - OAB:, 

Fabiana dos Santos Alvares Ferreira - OAB:5.260, Manoel Alvares 

Campos - OAB:1.127-A

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93926 Nr: 4917-55.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Ferreira Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 
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OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155150 Nr: 10445-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVÂNIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Inacio Ribeiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto José Peixoto 

Vellozo - OAB:109231/RJ

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

embargada para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63806 Nr: 4145-97.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28784 Nr: 3727-72.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlene Jurameira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Alves Vitoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52109 Nr: 3559-31.2009.811.0013

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mato Grosso Leilões Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariovaldo Barbosa Santos Filho, Yzolda 

Aparecida Lemes Soares, Plínio Rocha Aguiar, Clarismundo Gonçalves 

Pereira, Agropecuária Morro Branco - Fazenda San Valentim, Fazenda 

Laço de Ouro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que requeira o 

que entender cabível, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165679 Nr: 3014-43.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionizia Elias Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONIZIA ELIAS NERY, Cpf: 

03497032131, Rg: 2041654-7, Filiação: Sebastião Nery e Maria Divina Elias 

Nery, data de nascimento: 20/02/1976, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/04/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de DIONIZIA ELIAS 

NERY, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Cobrança 

de IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO), inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 856/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2017

 - Valor Total: R$ 1.615,26 - Valor Atualizado: R$ 1.615,26 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de ref 18, para o fim de 

DETERMINAR a realização de busca de endereço da parte requerida junto 

ao Sistema de INFOJUD.Na hipótese de localização de endereços diversos 

daqueles já diligenciados, CITE-SE a parte requerida, na forma do art. 246, 

I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços da parte 

executada, CITE-SE a parte executada por edital na forma do artigo 246, 

inciso IV, do NCPC.Decorrido o prazo do edital e não havendo resposta do 

executado, o que deverá ser certificado oportunamente, em atenção ao 

que dispõe o art. 72, II, do NCPC, NOMEIO desde já a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, por meio de seus representantes que militam 

nesta comarca, para oficiar no feito como curador à lide. Por 

consequência, após o cumprimento de todas as deliberações constantes 

deste decisório, DÊ-SE VISTA dos autos à referida instituição, a fim de que 

requeira e apresente o que entender cabível.Ao final, PROMOVA-SE nova 

conclusão dos autos para análise e deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 05 de dezembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60637 Nr: 977-87.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria D´Alva da Silva Mansano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 
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multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85786 Nr: 3402-19.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzierio Pereira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95004 Nr: 5643-29.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilda Fernandes Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65861 Nr: 1899-94.2012.811.0013

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Sebastião de Queiroz, Luzia Terezinha de Souza 

Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnaldo dos Santos Bearis, Aldison dos 

Santos Beariz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52849 Nr: 4118-85.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Eugênia Sander de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ribeiro Rivarola, Alessandra Aranda 

de Oliveira Rivarola Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55110 Nr: 626-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Pereira Gonçalves, Maria Helena Pereira do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Wanilza Pereira da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138001 Nr: 2859-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. PINCERATO COMÉRCIO ME, Arlindo 

Santino Pincerato, Silvana Leopoldina da Silva Pincerato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. S. PINCERATO COMÉRCIO ME, CNPJ: 

10237482000151, atualmente em local incerto e não sabido ARLINDO 

SANTINO PINCERATO, Cpf: 11188650149, Rg: 824187, brasileiro(a), 

casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido SILVANA 

LEOPOLDINA DA SILVA PINCERATO, Cpf: 53148193172, Rg: 806200, 

Filiação: Jose Benedito da Silva e Guilhermina Leopoldina da Silva, data de 

nascimento: 02/05/1963, brasileiro(a), natural de Aparecida do 

Tabuado-MS, casado(a), esteticista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Exequente é credor dos(as) Executados(as) da 

importância de R$ 71.945,95 (setenta e um mil e novecentos e quarenta e 

cinco reais e noventa e cinco centavos), representada pela Cédula de 

Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro – n° 008913945, 

celebrada em data 20/02/2015, onde o exequente emprestou ao(à) 

primeiro(a) executado(a) a importância de R$ 112.905,35 (cento e doze mil 

e novecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos), para ser restituída 

em 36 parcelas no valor de R$ 4.184,48 (quatro mil e cento e oitenta e 

quatro reais e quarenta e oito centavos), estando o crédito discriminado 

no demonstrativo de cálculo anexo, em obediência ao artigo 798, I, alínea 

“b” e § único, do Novo Código de Processo Civil e artigo 28 § 2º inciso II da 

Lei n° 10.931 de 02.08.2004.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de ref 44, para o fim de 

DETERMINAR a realização de citação dos executados por edital na forma 

do artigo 246, inciso IV, do NCPC.Decorrido o prazo do edital e não 

havendo resposta dos executados, o que deverá ser certificado 

oportunamente, em atenção ao que dispõe o art. 72, II, do NCPC, NOMEIO 

desde já a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio de 

seus representantes que militam nesta comarca, para oficiar no feito como 

curador à lide. Por consequência, após o cumprimento de todas as 

deliberações constantes deste decisório, DÊ-SE VISTA dos autos à 

referida instituição, a fim de que requeira e apresente o que entender 

cabível.Ao final, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise e 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 05 de dezembro de 2018
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Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82837 Nr: 199-49.2013.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane de Oliveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teotônio Osvando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114726 Nr: 1803-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Mágio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER E CIA LTDA, EMERSON 

ROGÉRIO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Certifico para os fins de direito que, os Embargos de Declaração foram 

protocolados no prazo legal. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - 

CGJ, abrimos vista aos executados para que apresente Contrarrazões 

aos Embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8894 Nr: 170-34.1992.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinha Ferreira Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Orozimbo Francisco Feliciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Nilson Vital Júnior - 

OAB:9320/MT, Miguel de Carvalho Franco - OAB:3498-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6205 Nr: 2137-70.1999.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa Funerária Paz Eterna Ltda, Alci Costa Mozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joadir Tejada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danny Kelso Tejada - 

OAB:9919/MT, Jaime Santana Orro Silva - OAB:6072-B/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88456 Nr: 389-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elis Regina de Freitas, Diogo Freitas Franco, Gilberto 

José Franco Neto, Rafaela Freitas Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rancho Fundo Terraplenagem e Pavimentação 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirela Souza de Brito - 

OAB:OAB/RJ 160907

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte executada a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) 

dias sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e 

aplicação de multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89693 Nr: 1490-50.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bento Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89824 Nr: 1602-19.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99241 Nr: 1747-41.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Pedroso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138343 Nr: 3008-70.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 179423 Nr: 8797-16.2018.811.0013

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDPEL, MLBEEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, MARIO ALCIDES 

SAMPAIO E SILVA - OAB:5111

 Desta forma, consoante disposto no art. 357 do NCPC, DECLARO o feito 

saneado, remetendo-o à fase instrutória.FIXO como pontos controvertidos 

da lide ( ii ) o consumo de bebidas alcoólicas adquiridas na barraca na 

denominada “Copo Sujo”, de responsabilidade da requerida MAKAY 

LOUNGE BAR E EVENTOS LTDA durante a 26ª Exposição Agropecuária 

de Pontes e Lacerda (EXPOESTE); ( ii ) ausência ou deficiência da 

fiscalização exercida pelo requerido SINDICATO RURAL DE PONTES E 

LACERDA/MT, quanto à distribuição/venda de bebidas alcoólicas para 

menores de idade por seu locatário MAKAY LOUNGE BAR E EVENTOS 

LTDAEm assim sendo, com o fim de elucidar os pontos acima deduzidos, 

DEFIRO apenas a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas e do depoimento pessoal do representante legal da requerida 

MAKAY LOUNGE BAR E EVENTOS LTDA, Thiago Rodrigo Izídio de Araújo, 

determinado de ofício na forma do art. 385, “caput”, parte final, do NCPC, e 

de prova documental – que já se encontra jungida ao processo, sem 

prejuízo de outros documentos que venham a ser trazidos oportuna e 

tempestivamente.Por consequência, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 10 

de abril de 2019, às 15h00min, a ser realizada perante este Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Ademais, na forma 

do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas.Por fim, ADVIRTAM-SE aos réus que a intimação das 

testemunhas é sua incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela 

secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). 

Consequentemente, apresentado o rol por parte da autora, EXPEÇA-SE a 

respectiva carta de intimação para as testemunhas tempestivamente 

arroladas (art. 455, § 4º, IV, do NCPC).INTIMEM-SE, via DJE.NOTIFIQUE-SE 

o Ministério Público.EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização 

do ato aprazado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141759 Nr: 4384-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaiane Blanch Benites - 

OAB:23580

 Vistos.

REJEITO liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada por Eliana Mendes Souza Santos, na exata medida em que a 

pretensão ao parcelamento do valor da condenação não se inclui dentre 

àquelas matérias que podem ser arguidas em referida peça defensiva, 

conclusão que se extrai através da leitura dos incisos do §1º do art. 525 

do NCPC.

Em sendo assim, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para que 

requeira o que entender cabível.

INTIME-SE via DJE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91525 Nr: 3031-21.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza da Conceição Botini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos...Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 104126 Nr: 3782-71.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Martins Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92152 Nr: 3527-50.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Martins Machado, Lucineide Furlani Souto, 

Maria Laurinda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 
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- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos...Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107338 Nr: 5122-50.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Gutierrez Debroi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102399 Nr: 3105-41.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete de Figueiredo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121092 Nr: 4011-94.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Vieira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102780 Nr: 3266-51.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderice Rodrigues de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 110704 Nr: 353-62.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneil Aquino Moreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Graziela Pinto 

Fernandes de Oliveira - OAB:MT-13680

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105598 Nr: 4401-98.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO APARECIDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90461 Nr: 2162-58.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiani da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos...Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102520 Nr: 3170-36.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Feitosa Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91133 Nr: 2708-16.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Corrêa Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos...Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 
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Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149968 Nr: 7918-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90448 Nr: 2153-96.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Aparecida Kozan Demarchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos...Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 110163 Nr: 141-41.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Coron Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91338 Nr: 2877-03.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erika Neverc dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos...Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108381 Nr: 5533-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Gonçalves Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

OAB:17690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 
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competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57478 Nr: 3043-74.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRICOLA PAES DE BARROS 

- OAB:6700

 Autos do processo nº 3043-74.2010.811.0013Código nº 

57478Vistos.INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA, devidamente qualificado, interpôs o 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 74/75, alegando a 

ocorrência de contradição na sentença proferida às fls. 73/73vº.Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos.É o sucinto relatório. 

Decido.Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, 

ser conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (fl. 76)...Assim, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o 

propósito primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer omissão/contrariedade na sentença de fls. 73/73vº, entendendo 

que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.Por tais 

considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o decisório lançado às fls. 

73/73vº.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE via DJE.Pontes e 

Lacerda, 17 de outubro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111444 Nr: 662-83.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunir da Silva Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 106274 Nr: 4717-14.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE CUBA DE ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101953 Nr: 2901-94.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Pupo Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos....Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91019 Nr: 2620-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Mendes Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 
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- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 Vistos.De partida, consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que 

permeia a inicial se refere à condenação do requerido ao pagamento de 

quantia que não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos...Desta forma, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador.Por fim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que a 

competência para julgamento de ações que não ultrapassem os 60 

(sessentas) salários mínimos, mesmo sendo matéria complexa e que 

necessite de produção de prova pericial, como no presente caso, é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.Assim sendo, 

por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93312 Nr: 4453-31.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igreja Batista Nacional, Antonio Luiz de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mix Industria de Estruturas Metálicas e 

Concretos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Evangelista de Jesus - 

OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada à fl. 131 é tempestiva. 

Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte 

autora para apresentação de impugnação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8841 Nr: 1855-95.2000.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio de Oliveira Pinhal, IRACEMA ROSA PINHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassimiro José Avelar Vilela e outros, Adriana 

Rocha Rodrigues da Cunha Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleandro Silva Ramos - 

OAB:94.285/MG, Écio Roza - OAB:59.630/MG, Etinon Ramos de 

Oliveira Junior - OAB:131883/MG, Giselle Paiva Rezende - 

OAB:192.528/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53988 Nr: 5260-27.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubalda Teixeira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81534 Nr: 3715-14.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Cândido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88814 Nr: 720-57.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Rosa da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93945 Nr: 4931-39.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83128 Nr: 511-25.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ogerson Juremeira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81035 Nr: 3198-09.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Ferreira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 61587 Nr: 1928-81.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rita de Jesus Ramires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81096 Nr: 3264-86.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L Prado Bezerra-ME, Lindalva Prado Bezerra, 

Antonio Hidelberto Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3264-86.2012.811.0013

Código nº 81096

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 106/108, no 

montante de R$ 112.559,37 (cento e doze mil, quinhentos e cinquenta e 

nove reais e trinta e sete centavos), conforme cálculo de atualização 

acostado à fl. 109; sobre o CNPJ: 05.357.284/0001-91 e CPFs: 

531.543.209-20 e 795.311.991-91 b) havendo bloqueio e valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio 

(art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

V – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 21 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92158 Nr: 3533-57.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Teixeira Hernandes, Cleunice Maria de Andrade 

Silva, Odete Teodoro Moraes, Eva Gomes Parangaba, Margarida Cabral da 

Luz Crescêncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3533-57.2014.811.0013

Cód. nº. 92158

Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, REVOGO a decisão que 

suspendeu o presente feito.

Ademais, DETERMINO o cumprimento integral da decisão proferida à fl. 

1.076/1.076vº.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92707 Nr: 4008-13.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão Francisco da Silva, Solange Aparecida 

Marques Domingues, Terezinha Maria Alves de Oliveira, Maria Aparecida 

Nogueira, Selça Santana, Romi Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4008-13.2014.811.0013

Cód. nº. 92707

Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, REVOGO a decisão que 

suspendeu o presente feito.

Ademais, DETERMINO o cumprimento integral da decisão proferida à fl. 

832/832vº.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91022 Nr: 2623-30.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Machado, Irani Davi de Coelho Laudemira, Maria 

da Penha Andrade, Luciano Gonçalves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2623-30.2014.811.0013

Cód. nº. 91022

Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, REVOGO a decisão que 

suspendeu o presente feito.

Ademais, DETERMINO o cumprimento integral da decisão proferida à fl. 

640/640vº.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151477 Nr: 8639-92.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE APARECIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, jair roberto marques - OAB:8.969, Juliano Marques 

Ribeiro - OAB:8973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002881-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GONCALVES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002881-81.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

LUZIA GONÇALVES VIANA. RÉU: BANCO BMG. Vistos. LUZIA 

GONÇALVES VIANA, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA contra BANCO BMG S.A e BANCO BRADESCO, ambos 

qualificados. Emerge da peça vestibular que a requerente não realizou o 

empréstimo, cujas parcelas têm sido debitadas mensalmente de sua conta 

bancária. Em razão disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência, 

visando à suspensão do desconto em conta bancária referente ao 

empréstimo e, após, confirmando-se quando do julgamento do mérito. Por 

fim, requereu a condenação das demandadas ao pagamento de danos 

morais, além dos ônus de sucumbência. Carreou aos autos os 

documentos de ID nº. 16733082, 16733560, 16733590, 16733847, 

16733879. E os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e 

decido. A tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem os 

seus fundamentos descritos no artigo 300 do NCPC, nestes termos: “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Por sua vez, o jurista Daniel Amorim 

Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de natureza 

antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo 

de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, 

mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da 

cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de 

tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua 

decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou 

probabilidade – de o direito existir [Manual de Direito Processual Civil, 

Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 660]”. Logo, é 

necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem os quais, impedem a 

concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. A probabilidade do 

direito inexiste. A autora não se desincumbiu de demonstrar, ao menos de 

plano, os fatos alegados na exordial. Inexistem evidências, ainda que 

sumariamente, acerca da não relação jurídica contratual entabulada entre 

as partes, o que torna imprescindível a ampla produção de provas em 

regular instrução processual. Isto porque, a própria autora carreou, 

conforme ID nº. 16733879, o documento intitulado como “TERMO DE 

ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E 

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”. O título 

do documento, que está devidamente assinado pela autora, já se refere à 

permissão para que o requerido realize os descontos em sua conta 

bancária, em decorrência do empréstimo realizado. Com efeito, a ausência 

do pressuposto necessário à concessão do pleito, acarreta o 

indeferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada 

requerida na petição inicial. De outro vértice, na eventualidade do pedido 

subsidiário ser procedente, o valor pago pela parte autora deverá ser 

restituído pela ré, o que afasta o segundo requisito imprescindível à 

concessão do pleito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada. CITEM-SE as rés, 

pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do 

art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada 

da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos à parte autora, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002919-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002919-93.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: WAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA. REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO. Vistos. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, proposta por WAGNER CAMARGO DE 

OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Segundo consta 

nos fatos da exordial: O autor é filho único do falecido Sr. Silvio Roberto 

de Oliveira, falecido na data de 30.04.2016 (certidão de óbito anexa). 

Como único bem, herdou o imóvel consiste no lote nº 10-A, da quadra 102, 

localizado na Avenida Theodomiro Rodrigues de Souza, nº 1318, Centro, 

Pontes e Lacerda, com registro na matrícula nº 9.755 do RGI local 

(documento anexo). Antes de falecer, o Sr. Silvio Roberto de Oliveira e 

sua esposa, a Sra. Luci de Camargo Pedroso Saraiva, haviam realizado a 

partilha do referido bem nos autos da ação de divórcio de nº 

1737-02.2012.811.0013, de modo que, na data de óbito, apenas metade do 

bem era de propriedade do falecido. Assim, o autor recebeu, apenas 50% 

do valor correspondente ao imóvel, sendo que o restante pertence a Sra. 

Luci de Camargo Pedroso Saraiva, como informado. O valor venal do 

imóvel, conforme certidão emitida pela Prefeitura local (anexa), é de R$ 

102.482,85. A parte que cabe ao autor, portanto, tem valor venal de R$ 

51.421,42. Não obstante tais fatos, o requerido realizou lançamento 

tributário do ITCMD considerando o valor do bem como R$ 501.751,28, com 
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base em declaração realizada pela referida Sra. Luci, que sequer participa 

da sucessão do falecido, tendo em vista que já divorciada a época da 

morte e com partilha já realizada. O autor procurou a SEFAZ para 

questionar tais fatos, mas não obteve sucesso. (...) Derradeiramente, 

requereu a concessão de medida cautelar para suspender a exigibilidade 

do crédito tributário e, por fim, a sua confirmação no mérito, bem como a 

condenação do requerido em honorários. É o sucinto relato. Fundamento e 

decido. 'In casu', observo que o pedido liminar do autor reveste-se de 

natureza nitidamente cautelar, em nada se afeiçoando com o 'meritum 

causae', o qual, nos termos do objeto final da ação, é a anulação do débito 

pleiteada pelo requerente. O escopo do autor, ao veicular a pretensão 

liminar, como posto alhures, consiste na suspensão da exigibilidade do 

crédito, impedimento de inscrição em dívida ativa e obtenção de certidão 

negativa do débito, tudo com vistas a resguardar seus interesses (evitar 

penhora, a negativação de seu nome) de forma acautelatória. Impende 

ressaltar que, nesta fase processual, não cabe a análise do mérito da 

questão controvertida, mas apenas da necessidade e do cabimento da 

medida liminar postulada pelo autor, estando a concessão, repiso, 

condicionada à existência da probabilidade do direito e do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, na forma do art. 300, ‘caput’ do NCPC. É 

que o Juiz, ao examinar um pedido de liminar, não aprofunda na apuração 

do direito subjetivo material da parte, limitando-se sua função, a esta 

altura, à eliminação de uma situação de risco à segurança e eficácia do 

provimento final, desde que exista, por óbvio, plausibilidade nas alegações 

do requerente. Confira a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, 'verbis': 

"Para a ação cautelar, não é preciso demonstrar-se cabalmente a 

existência do direito material em risco, mesmo porque esse, 

frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no 

processo principal. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de 

revelar-se apenas como o interesse que justifica o "direito de ação", ou 

seja, o direito ao processo de mérito. (...) Incertezas ou imprecisões a 

respeito do direito material do requerente não podem assumir a força de 

impedir-lhe o acesso à tutela cautelar. Se, à primeira vista, conta a parte 

com a possibilidade de exercer o seu direito de ação e se o fato narrado, 

em tese, lhe assegura provimento de mérito favorável, presente se acha o 

fumus boni juris, em grau suficiente para autorizar a proteção das medidas 

preventivas. Somente é de cogitar-se da ausência do fumus boni juris 

quando, pela aparência exterior da pretensão substancial, se divise a fatal 

carência de ação ou a inevitável rejeição do pedido, pelo mérito. (...) Fora 

daí, há sempre algum vestígio de bom direito que, em princípio, faz 

merecedor das garantias da tutela cautelar" ('in' Curso de Direito 

Processual Civil, vol. II, 34ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 354/355). O 

renomado processualista continua, 'verbis': "Para obtenção da tutela 

cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto 

aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato 

favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de 

perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação 

das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz 

atuação do provimento final do processo principal. O perigo de dano, 

refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa 

composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não 

poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido" (op. cit., p. 355). 

No caso em apreço, os argumentos alinhavados na preambular 

afiguram-se, em tese, suscetíveis de assegurar aos autores êxito ao final 

da demanda, fato que lhe garante, assim, o direito de obter, 'initio litis', a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido na ação 

anulatória já ajuizada. De fato, no desenrolar da instrução probatória, 

poderá ser comprovada, preferencialmente por prova técnica, a assertiva 

do autor. Além disso, várias outras questões jurídicas foram erigidas na 

peça de ingresso da ação anulatória e que demandam acurado exame. 

Presente, pois, a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, inconteste que a espera pelo 

provimento definitivo poderá implicar consideráveis danos ao requerente, 

danos estes decorrentes de óbices na vida financeira deste. Releve-se 

que, à luz do inciso V do art. 151 do CTN, a concessão de medida liminar 

em ação judicial é causa autorizativa da suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, hipótese em que se faz dispensável o prévio depósito 

(previsto no inciso II do mencionado preceito legal), bastando demonstrar a 

presença dos requisitos da tutela de urgência. A corroborar o expendido, 

julgados do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Sodalício responsável pela 

uniformização da legislação infraconstitucional e destinatário final dos 

recursos interpostos contra decisões atinentes a tal matéria, 'verbis': 

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 105, 

INCISO III, ALÍNEAS "A" E "C", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMINAR 

CONCEDIDA. INAUDITA ALTERA PARTE. ART. 151, V, DO CTN. IUS 

SUPERVENIENS. INEXIGIBILIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ACERCA DA 

INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NO VALOR INTEGRAL. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SUPERADA. - A teor do disposto no 

artigo 151, incisos VI e V, do Código Tributário Nacional, 

independentemente do depósito do crédito tributário, é cabível a 

concessão da liminar, se presentes os seus pressupostos, com a 

conseqüente suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

Precedentes. Recurso especial não conhecido". (REsp nº 153633/SP. Rel. 

Min. FRANCIULLI NETTO. Publicado no DJ dia 01/07/2002). "PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DE 

LIMINAR CONDICIONADA A DEPÓSITO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Existentes os pressupostos 

para concessão de liminar em mandado de segurança, deve a mesma ser 

concedida para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

nos termos do art. 151, IV do CTN, independentemente de depósito no 

montante integral. Precedentes desta Corte. 2. Recurso especial provido". 

(REsp nº 222838/SP. Relª. Minª. ELIANA CALMON. Publicado no DJ dia 

18/02/2002). Uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário em 

questão, deve o Estado abster-se de promover a inscrição em dívida ativa 

ou em qualquer outro órgão de restrição do crédito, até que se solucione a 

presente demanda. Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos 

jurídicos supracitados, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade do 

crédito tributário discutido nestes autos até decisão de mérito. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98 do 

NCPC. CITE-SE a requerida para, querendo, apresentar resposta dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da resposta, INTIME-SE a 

parte autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002984-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA RODRIGUES MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC COSTA SALES OAB - MG178062 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - MT 

(RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002984-88.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

LUANA RODRIGUES MOURA. RÉU: PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 

DE VALE DE SÃO DOMINGOS - MT. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LUANA RODRIGUES MOURA contra 

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS - MT. 

A requerente sustenta que recebia pensão decorrente da morte de seu 

genitor, servidor falecido, quando teve seu benefício cessado, sob o 

fundamento de ter atingido a maioridade civil. Diante disso, requereu a 

concessão da tutela antecipada para determinar que a Autarquia ré 

restabeleça o benefício em questão. Ao final, propugnou pela confirmação 

da tutela de urgência e a conversão da pretensão inicial em aposentadoria 

por invalidez, condenando-se a Autarquia ré nos ônus de sucumbência. E 

os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, fundamento e 

decido. A tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem os 

seus fundamentos descritos no artigo 300 do NCPC, nestes termos: “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Por sua vez, o jurista Daniel Amorim 

Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de natureza 

antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo 

de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, 
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mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da 

cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de 

tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua 

decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou 

probabilidade – de o direito existir [Manual de Direito Processual Civil, 

Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 660]”. Logo, é 

necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem os quais, impedem a 

concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. Na hipótese, não estão 

presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória requerida. 

No caso em tela, a requerente, mesmo após ter completado a maioridade 

civil, postula a concessão do benefício de pensão por morte, com o 

argumento de que depende economicamente de seu genitor, servidor 

falecido. Com efeito, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de 

Justiça de que a pensão por morte é regida pela lei vigente ao tempo do 

óbito, conforme o princípio do tempus regit actum e Súmula nº. 340. Neste 

sentido: ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. 

FILHAS MAIORES. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. LEI N. 

5.698/197. TRANSFERÊNCIA DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. – Aplicação 

da lei vigente à época do falecimento do ex-combatente, Lei n. 5.698/1971, 

a qual não contemplou a pensão previdenciária, por morte, à filha do 

ex-combatente, maior de 21 anos, salvo se inválida. Recurso conhecido e 

improvido. (REsp 1260204/PE, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012). Constata-se 

que o falecimento do de cujus ocorreu em 20 de março de 2016, na 

vigência da Lei Municipal nº. 240/2009, in verbis: Art. 9º. A perda da 

qualidade de dependente ocorrerá: (...) III – para o filho e o irmão, de 

qualquer condição, ao atingirem a maioridade civil, salvo se inválidos, ou 

pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a 

emancipação for decorrente de colação de grau cientifico em curso de 

ensino superior; Infere-se, pois, que a pensão por morte paga ao filho, nos 

termos do art. 9º da retro mencionada Lei, passou a ser devido tão 

somente até que atinja a maioridade civil (18 anos). Esse também é o 

entendimento dos tribunais pátrios. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ISSBLU – PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR MUNICIPAL – PLEITO DE 

FILHO MAIOR DE 18 ANOS, ESTUDANTE, QUE RECEBIA PENSÃO 

ALIMENTÍCIA DO FALECIDO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE LIMITA A 

PENSÃO POR MORTE A FILHO MENOR – IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR O 

PAGAMENTO DA PENSÃO – AUSÊNCIA DE “FUMUS BONI IURIS” – PERIGO 

DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO (ART. 273, § 2º, 

DO CPC) – RECURSO PROVIDO. É incabível, por ausência do fumus boni 

iuris e perigo de irreversibilidade, a concessão de tutela antecipada para 

obrigar o instituto municipal de previdência a pagar pensão por morte do 

servidor público ao filho que já atingiu a maioridade, se a legislação do 

Município o exclui da percepção desse direito, inexistindo amparo legal à 

pretensão de recebimento da pensão por ser estudante. (AG 488514 SC 

2008.048851-4, Quarta Câmara de Direito Público, Julgamento, 2 de 

Outubro de 2009, Relator Jaime Ramos, TJ-SC). Logo, a priori, não se 

vislumbra estender o benefício até 21 (vinte e um) anos. Com efeito, 

entendo que tais argumentos bastam para negar a tutela de urgência, pois, 

em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção 

ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não 

restou configurada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. Assim, considerando que a autora não 

demonstrou a presença dos requisitos necessários ao deferimento do 

pedido, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora 

LUANA RODRIGUES MOURA, ao menos até a presente etapa processual, 

nada impedindo que, posteriormente, a questão possa ser reavaliada, 

concedendo, se for o caso, a medida antecipatória. I - CITE-SE a autarquia 

requerida para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. II - Após, com a juntada da contestação da autarquia requerida, 

INTIME-SE a parte autora através de seu advogado, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. III – Por fim, com o integral cumprimento das determinações 

acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) 

advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A 

propósito, CONCEDO ao requerente o beneplácito da assistência judiciária 

gratuita. Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003007-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRITES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003007-34.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

ANTONIO BRITES DE ANDRADE. REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE o réu para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 335, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344 do 

NCPC. Após, com a juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, na forma 

do art. 355 do NCPC. Em atenção ao princípio da celeridade processual e 

da eficiência, DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que é 

fato notório que o Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, 

nas audiências designadas nesta Comarca. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 6 de dezembro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003027-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON RIBEIRO DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003027-25.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: ROBSON RIBEIRO DA MATA. Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão, com pedido liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar a parte ré em mora. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69) ou, infrutífera tal tentativa, por meio de protesto do 

título. No entanto, apesar de o autor ter colacionado aos autos a 

notificação extrajudicial, verifico que a missiva enviada não foi entregue 

no endereço do contrato de financiamento que aparelha a presente 

demanda. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, e carrear aos autos o 

comprovante de recebimento da referida notificação no endereço do 

contrato ou, alternativamente, o instrumento de protesto, a fim de 

comprovar a constituição em mora da parte requerida, na forma do art. 

319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002105-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FREITAS PRACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002105-81.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BRUNO FREITAS PRACA. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por BRUNO 

FREITAS PRACA, em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A, ambos devidamente qualificados na inicial. 

Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação (ID nº. 16476694). Impugnação à 

contestação no ID nº. 16607069. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja condenada à indenização 

por acidente de trânsito no importe de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte 

e cinco reais). Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, 

consubstanciada em razão de a parte requerente não ter comprovado sua 

incapacidade em caráter permanente, entendo que referida tese defensiva 

confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião da 

prolação da sentença de mérito. Assim, REJEITO a preliminar. Deste modo, 

passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais preliminares a 

serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à 

fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, 

mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante 

remessa dos autos, intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para 

a perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização 

da perícia médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos 

autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002103-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002103-14.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ADRIANA DE SOUZA OLIVEIRA. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

proposta por ADRIANA DE SOUZA OLIVEIRA, em face de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação (ID nº. 16331922). 

Impugnação à contestação no ID nº. 16607048. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo 

procedimento ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja condenada à 

indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 11.812,50 (onze mil, 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Quanto a preliminar de 

ausência de interesse de agir, consubstanciada em razão de a parte 

requerente ter recebido, na seara administrativa, indenização, entendo 

que referida tese defensiva confunde-se com o mérito, devendo ser 

analisada por ocasião da prolação da sentença de mérito. Assim, REJEITO 

a preliminar. Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do 

NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. Portanto, 

não havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de 

exame pericial, para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico 

Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na 

Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 6 

de dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002104-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DE SOUZA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002104-96.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ATAIDE DE SOUZA MOREIRA. RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

proposta por ATAIDE DE SOUZA MOREIRA, em face de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação (ID nº. 16475985). 

Impugnação à contestação no ID nº. 16607054. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo 

procedimento ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja condenada à 

indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 12.555,00 (doze mil, 

quinhentos e cinquenta e cinco reais). Quanto a preliminar de ausência do 

laudo do IML, consubstanciada em razão de a parte requerente não ter 

comprovado sua incapacidade em caráter permanente, entendo que 

referida tese defensiva confunde-se com o mérito, devendo ser analisada 

por ocasião da prolação da sentença de mérito. Assim, REJEITO a 

preliminar. Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, 

a sanear o processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não 

havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de 

exame pericial, para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico 

Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na 

Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, “e-mail” 
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medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 6 

de dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002975-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN YASMIM BORGES MELO (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES BORGES MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIMPIO DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002975-29.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES BORGES MELO. REQUERENTE: 

VIVIAN YASMIN BORGES MELO. REQUERIDO: JOSÉ OLIMPIO DE MELO. 

Vistos. MARIA DE LOURDES BORGES MELO e VIVIAN YASMIN BORGES 

MELO, ambas qualificadas nos autos, ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C 

PARTILHA DE BENS C/C AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA contra JOSÉ OLÍMPIO DE MELO. Extrai-se dos autos que a 

requerente Maria de Lourdes casou-se com o requerido em 13 de julho de 

1987, no entanto, estão separados de fato há aproximadamente 15 

(quinze) anos. Afirma que, no durante a união, advieram 03 (três) filhos, já 

maiores de idade e, adquiriram um único bem imóvel, atual residência do 

requerido. Por este motivo, pugna pela partilha do bem, bem como pela 

decretação do divórcio, retornando a usar seu nome de solteira. A 

requerente Vivian é filha do requerido e, como mencionado acima, já 

atingiu a maioridade. No entanto, postula pelo recebimento de alimentos, 

uma vez que atualmente é estudante de curso de Fisioterapia da IUNI 

EDUCACIONAL (UNIC), e não possui condições financeiras de arcar com a 

mensalidade de R$ 1.958,00 (mil, novecentos e cinquenta e oito reais). 

Fundamenta que o seu genitor, ora requerido, aufere mensalmente mais de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), no entanto, não contribui para sua formação 

acadêmica, nem demais despesas decorrentes da universidade. Nestes 

termos, requer a tutela de urgência, para que sejam fixados alimentos em 

seu favor em 33% (trinta e três por cento) do ganho do genitor. Juntou 

documentos nas folhas retro. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. A tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do 

NCPC, nestes termos: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Por sua vez, o jurista 

Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de 

natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é 

fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência 

do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É 

consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem 

os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. 

Nos termos das disposições legais insertas no art. 1.695 do Código Civil, 

são devidos alimentos quando quem os pretende comprovar a 

impossibilidade de prover suas necessidades mediante o empenho de 

seus próprios esforços, além de comprovar que aquele, de quem é 

reclamada a obrigação, apresenta condições de fornecê-los sem prejuízo 

a sua subsistência – binômio necessidade/possibilidade. Nessa esteira, 

adianto que a pretensão a alimentos em favor da requerente não deve ser 

acolhida em sede de tutela provisória inaudita altera pars, em que pese a 

alegação de necessidade e urgência, porquanto não há nos autos 

elementos inquestionáveis de prova a confirmar a veracidade da matéria 

de fato – ônus que incumbe à postulante, tratando-se de pedido de 

alimentos formulado por filho maior de idade, cujas necessidades não são 

presumidas. Em sede de tutela de urgência, para que seja deferida a 

fixação dos alimentos antes de ouvida a parte contrária, necessária se 

faz a presença de probabilidade do direito invocado e de verossimilhança 

das alegações do alimentando, o que não ocorre no caso dos autos. 

Ressalta-se que, na hipótese de pessoa maior, o fundamento da 

obrigação alimentar deixa de estar amparado no dever de sustento dos 

pais em relação aos filhos menores e na presunção de necessidade que 

milita em favor destes, de acordo com o disposto no artigo 1.566, inciso IV, 

do Código Civil, passando a decorrer da obrigação existente entre 

parentes, na forma do artigo 1.694, e seguintes, do mesmo Diploma Legal. 

Como consequência, nessa modalidade de obrigação alimentar, 

desaparece a presunção de necessidade, a qual deve ser provada por 

quem pretende ver fixado o encargo em seu favor. Neste ínterim, não há 

prova de que a requerente ocupa turno integral, sendo presumível que a 

demandante tem condições para o exercício de atividade laborativa, em 

razão da idade que possui. Ademais, é bem de ver que a requerente não 

demonstrou que o genitor tem capacidade econômica para prestar 

alimentos nos moldes pretendidos, ônus que lhe cabia, haja vista que, 

apesar de afirmar que o genitor aufere mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

por mês, não foi capaz de comprovar. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. TUTELA 

PROVISÓRIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. Para a 

fixação de alimentos provisórios em favor de filhos maiores de idade, 

mister a comprovação da alegada necessidade a qual não se presume. 

Caso concreto em que não é razoável fixar alimentos liminarmente, 

inaudita altera pars, porquanto as alegações do postulante não estão 

amparadas em prova cabal, não havendo evidência do direito alegado. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70077358273, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 20/06/2018). Diante desse 

contexto, não se verifica a evidência do direito alegado, requisito 

essencial à concessão provisória da tutela pretendida. Por fim, ausentes 

os pressupostos legais à concessão do pleito, ou seja, a probabilidade do 

direito alegado, INDEFIRO o pedido de alimentos provisórios requerido na 

inicial. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça aos autores, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, 

nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do dispositivo contido no art. 189, II, do Código de 

Processo Civil. Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se 

ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido 

de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 19 de março de 2019, às 17h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, COLHA-SE a manifestação do Ministério Público, 

por meio de remessa dos autos e, na sequência, à conclusão. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte autora, na 
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pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. Após, VISTA 

ao Ministério Público. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 6 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166267 Nr: 3286-37.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Ferreira dos Santos, Edilson de Santi 

Almeida, Leandro Gabriel Dominici, Maria Jessica de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:, Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA JESSICA DE SOUZA RODRIGUES, 

Filiação: Edna Aparecida de Souza e Ademir José de Sales, data de 

nascimento: 12/08/1992, brasileiro(a), natural de Fotaleza-CE, convivente, 

Telefone 6599364426. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: INICIAL ACUSATÓRIA EM ANEXO.

Despacho: Vistos, etc.Trata-se de ação penal movida pelo Ministério 

Público em desfavor dos denunciados EDILSON DE SANTI ALMEIDA, 

GEORGE FERREIRA DOS SANTOS, LEANDRO GABRIEL DOMINICI e MARIA 

JÉSSICA DE SOUZA RODRIGUES.Às fls. 167/169 acostou aos autos 

resposta à acusação de LEANDRO GABRIEL DOMINICI e a resposta à 

acusação de EDILSON DE SANTI ALMEIDA foi apresentada às fls. 

278/279.O denunciado GEORGE FERREIRA DOS SANTOS no ato de sua 

citação manifestou-se no sentido de que constituiria advogado, sendo que 

até a presente data não foi oferecida a resposta à acusação em favor do 

acusado (certidão de Ref. 58).A denunciada MARIA JÉSSICA DE SOUZA 

RODRIGUES não foi localizada para citação e às fls. 135/137 o Ministério 

Público pugnou pela citação editalícia.E os autos me vieram conclusos.É o 

relatório. Decido.Considerando que o denunciado GEORGE FERREIRA DOS 

SANTOS manifestou-se no sentido de constituir advogado DETERMINO a 

sua intimação pessoal para que informe se CONSTITUIU ADVOGADO no 

presente feito, DIZENDO QUEM É O ADVOGADO, e EM CASO NEGATIVO 

será nomeada a DEFENSORIA PÚBLICA atuante nesta Comarca, devendo 

o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.Defiro a cota ministerial de fls. 

137, alínea “c” e DETERMINO a citação por edital da denunciada MARIA 

JÉSSICA DE SOUZA RODRIGUES, nos termos do art. 361 do Código de 

Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 03 de dezembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 165077 Nr: 2725-13.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Castro Alves Toledo - 

OAB:7.923 OAB/RO

 Vistos.

 Considerando as ocorrências descritas na certidão de ref. 31, 

REDESIGNO a solenidade para o dia 14/12/2018 às 18h00min. Oficie-se o 

Juízo deprecante acerca da nova data.

 REQUISITE-SE o Policial Militar.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 176855 Nr: 7650-52.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA CRISTINA COELHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:217878/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando ocorrido, 

REDESIGNO nova audiência de Suspensão Condicional do Processo para 

o dia 04/02/2019 ás 13h00min. II. Expeça-se mandado para a intimação da 

Sra. Fabiana Cristina Coelho Rodrigues. III. Intime-se a defesa constituída 

via DJE. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157043 Nr: 11324-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): klebison Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, defiro requerimento Ministerial. II. Volvam – me os autos conclusos 

para designação de audiência de instrução. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 108644 Nr: 5646-47.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Felipe Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. Vistos etc. I. Homologo a presente 

suspensão condicional do processo e consequentemente, suspendo-o 

pelo período de 2 (dois) anos, para o cumprimento das condições acima, 

devendo o MP fiscalizar o cumprimento de suas condições, com vista dos 

autos a cada 6 meses. II. Expirado o prazo acima, abra-se vistas ao 

Ministério Público a cada 6 meses e volvam-me os autos conclusos para 

sentença de extinção da punibilidade. III. Expeça-se alvará em favor do 

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Pontes e Lacerda/MT no 

valor da fiança e seus eventuais acréscimos. IV. Saem os presentes 

intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149060 Nr: 7456-86.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. Vistos etc. I. Homologo a presente 

suspensão condicional do processo e consequentemente, suspendo-o 

pelo período de 3 (três) anos, para o cumprimento das condições acima, 

devendo o MP fiscalizar o cumprimento de suas condições, com vista dos 

autos a cada 6 meses. II. Expirado o prazo acima, abra-se vistas ao 

Ministério Público a cada 6 meses e volvam-me os autos conclusos para 
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sentença de extinção da punibilidade. III. Expeça-se alvará em favor do 

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Pontes e Lacerda/MT no 

valor da fiança e seus eventuais acréscimos. IV. Oficie-se a direção do 

Lar dos Idosos de Pontes e Lacerda – MT, comunicando – lhe acerca da 

prestação dos serviços. V. Saem os presentes intimados. VI. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 94201 Nr: 5127-09.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Severiano Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, acolho a manifestação Ministerial. II. Volvam – me os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 171607 Nr: 5458-49.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Basilio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, defiro requerimento Ministerial, e decreto a revelia do acusado. II. 

Volvam – me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução. III. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150332 Nr: 8148-85.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. Vistos etc. I. Homologo a presente 

suspensão condicional do processo e consequentemente, suspendo-o 

pelo período de 2 (dois) anos, para o cumprimento das condições acima, 

devendo o MP fiscalizar o cumprimento de suas condições, com vista dos 

autos a cada 6 meses. II. Expirado o prazo acima, abra-se vistas ao 

Ministério Público a cada 6 meses e volvam-me os autos conclusos para 

sentença de extinção da punibilidade. III. Expeça-se alvará em favor do 

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Pontes e Lacerda/MT no 

valor da fiança e seus eventuais acréscimos. IV. Saem os presentes 

intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157809 Nr: 11762-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Fernandes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. Vistos etc. I. Homologo a presente 

suspensão condicional do processo e consequentemente, suspendo-o 

pelo período de 2 (dois) anos, para o cumprimento das condições acima, 

devendo o MP fiscalizar o cumprimento de suas condições, com vista dos 

autos a cada 6 meses. II. Expirado o prazo acima, abra-se vistas ao 

Ministério Público a cada 6 meses e volvam-me os autos conclusos para 

sentença de extinção da punibilidade. III. Expeça-se alvará em favor do 

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Pontes e Lacerda/MT no 

valor da fiança e seus eventuais acréscimos. IV. Saem os presentes 

intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 98472 Nr: 1442-57.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO BIANCO MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:18566/O

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Defiro o pedido da defesa, para 

que o cumprimento da Suspensão Condicional do Processo seja realizado 

na cidade de Arenápolis – MT, para tanto remeta-se carta precatória para 

esta localidade, inclusive para fiscalização. II. Homologo a presente 

suspensão condicional do processo e consequentemente, suspendo-o 

pelo período de 2 (dois) anos, para o cumprimento das condições acima, 

devendo o MP fiscalizar o cumprimento de suas condições, com vista dos 

autos a cada 6 meses. III. Expirado o prazo acima, abra-se vistas ao 

Ministério Público a cada 6 meses e volvam-me os autos conclusos para 

sentença de extinção da punibilidade.. IV. Saem os presentes intimados. 

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 90406 Nr: 2118-39.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton de Olanda Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO DA SILVA - 

OAB:4202

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido da defesa e REVOGO a prisão 

preventiva de AILTON DE OLANDA FERRAZ, mediante a imposição das 

seguintes condições:a) Manter o seu endereço atualizado junto a Terceira 

Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT;b) Não mudar de residência sem 

aviso prévio a este Juízo;c) Comparecimento a todos os atos processuais 

para os quais for intimado.Recolham-se os mandados de prisão preventiva 

expedidos, e EXPEÇA-SE o CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor de 

AILTON DE OLANDA FERRAZ.INTIME-SE a defesa do acusado para 

apresentar a RESPOSTA A ACUSAÇÃO no prazo legal.Cientifique-se o 

Ministério Público.E considerando que o acusado possui processo de 

execução penal nº 579-72.2013.811.0013 – Código 83187, cuja extinção 

da punibilidade pelo cumprimento da pena foi decretada em 10/11/2017, 

verifica-se que o acusado ainda não efetuou o pagamento das custas 

judiciais no importe R$ 16.280,27. Assim, determino que seja informado o 

novo endereço do acusado no processo executivo de pena, para que seja 

tomada as providências cabíveis.Cumpra-se com urgência, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 129149 Nr: 7750-75.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Alexandre Andrade Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE JERONIMO SILVA - 

OAB:16046, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, declaro a remição de 

49 (quarenta e nove) dias a serem descontados da pena do reeducando e 

DETERMINO a elaboração de novo cálculo de pena de acordo com os 

apontamentos anteriormente realizados.Cientifique-se o Ministério Público 

e a defesa para as manifestações devidas.Após a manifestação das 

partes, volvam-me os autos conclusos para análise e homologação do 

cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 53109 Nr: 31-96.2003.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelmir Funari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257

 I. Considerando que no sistema APOLO pende de juntada a petição da 

defesa, na qual ocorre renúncia ao mandato outorgado pelo denunciado, 

ante a impossibilidade de realização do presente ato, REDESIGNO-O para 

08/03/2019 às 16h00min. II. Determino a intimação pessoal do denunciado 

Joelmir Funari para que informe se irá constituir novo causídico ou 

necessita de assistência judiciaria gratuita, devendo o sr. Meirinho atestar 

tais conjunturas, bem como da nova data agendada para a instrução 

processual. III. INTIME-SE a testemunha faltante. IV. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. V. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 152461 Nr: 9168-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enos de Souza Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 . Homologo a presente suspensão condicional do processo e 

consequentemente, suspendo-o pelo período de 2 (dois) anos, para o 

cumprimento das condições acima, devendo o MP fiscalizar o cumprimento 

de suas condições, com vista dos autos a cada 6 meses. II. Expirado o 

prazo acima, abra-se vistas ao Ministério Público a cada 6 meses e 

volvam-me os autos conclusos para sentença de extinção da punibilidade. 

III. Expeça-se alvará em favor do Conselho Comunitário de Segurança 

Pública de Pontes e Lacerda/MT no valor da fiança e seus eventuais 

acréscimos. IV. Saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 152463 Nr: 9170-81.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Silva Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 I. Homologo a presente suspensão condicional do processo e 

consequentemente, suspendo-o pelo período de 2 (dois) anos, para o 

cumprimento das condições acima, devendo o MP fiscalizar o cumprimento 

de suas condições, com vista dos autos a cada 6 meses. II. Expirado o 

prazo acima, abra-se vistas ao Ministério Público a cada 6 meses e 

volvam-me os autos conclusos para sentença de extinção da punibilidade. 

III. Expeça-se alvará em favor do Conselho Comunitário de Segurança 

Pública de Pontes e Lacerda/MT no valor da fiança e seus eventuais 

acréscimos. IV. Saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 161363 Nr: 1044-08.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Marcio do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 I. Considerando as ocorrências acima, acolho a manifestação Ministerial. 

II. Volvam – me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 99774 Nr: 1986-45.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamilson Otts de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 I. Considerando as ocorrências acima, defiro requerimento Ministerial. II. 

Expeça-se carta precatória ao endereço indicado pelo parquet. III. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157547 Nr: 11632-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Bernardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 I. Homologo a presente suspensão condicional do processo e 

consequentemente, suspendo-o pelo período de 2 (dois) anos, para o 

cumprimento das condições acima, devendo o MP fiscalizar o cumprimento 

de suas condições. II. Expirado o prazo acima, abra-se vistas ao Ministério 

Público e volvam-me os autos conclusos para sentença de extinção da 

punibilidade. III. Saem os presentes intimados. IV. Oficie-se a direção do 

Lar dos Idosos, comunicando-lhe acerca da obrigação de prestação de 

serviços a comunidade estipulado na proposta. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 125885 Nr: 6190-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olívio Donizete de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Homologo a presente suspensão condicional do processo e 

consequentemente, suspendo-o pelo período de 2 (dois) anos, para o 

cumprimento das condições acima, devendo o MP fiscalizar o cumprimento 

de suas condições, com vista dos autos a cada 6 meses. II. Expirado o 

prazo acima, abra-se vistas ao Ministério Público a cada 6 meses e 

volvam-me os autos conclusos para sentença de extinção da punibilidade. 

III. Expeça-se alvará em favor do Conselho Comunitário de Segurança 

Pública de Pontes e Lacerda/MT no valor da fiança e seus eventuais 

acréscimos. IV. Saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158437 Nr: 12076-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Pereira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 I. Homologo a presente suspensão condicional do processo e 

consequentemente, suspendo-o pelo período de 3 (três) anos, para o 

cumprimento das condições acima, devendo o MP fiscalizar o cumprimento 

de suas condições, com vista dos autos a cada 6 meses. II. Expirado o 

prazo acima, abra-se vistas ao Ministério Público a cada 6 meses e 

volvam-me os autos conclusos para sentença de extinção da punibilidade. 

III. Expeça-se alvará em favor do Conselho Comunitário de Segurança 

Pública de Pontes e Lacerda/MT no valor da fiança e seus eventuais 

acréscimos. IV. Saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162497 Nr: 1562-95.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton Hudson Pereira de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 I. Considerando as ocorrências acima, defiro requerimento Ministerial, e 

decreto a revelia do acusado. II. Volvam – me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 180788 Nr: 9474-46.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondonia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kaio Henrique da Silva Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 I. Comunique - se ao juízo de origem o aceite da proposta pelo Sr. Kaio 

Henrique da Silva Fernandes. II. Determino a permanência da presente 

precatória em cartório para a correta fiscalização pelo MP/MT. III. Abra-se 

vistas ao Ministério Público a cada 6 meses para correta fiscalização, e 

volvam-me os autos conclusos em caso de requerimentos. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167440 Nr: 3837-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Certifico e dou fé que compareceu a este cartório do Sr. Jean Carlos 

Santos, o qual informou que possui advogado, que é o Sr. Ladário Silva 

Borges Filho, intimei - o para apresentar alegações finais no prazo de 5 

dias. Segue ciente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 90174 Nr: 1928-76.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deovaci Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Defiro vista ao ministério público pelo prazo de 10 dias. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 173584 Nr: 6262-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Leonel Sobrinho Souza, Ralf Charles 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ramão Wilson Junior - OAB:11702

 É necessário mencionar que o Ministério Público também denunciou o 

acusado RALF CHARLES SILVA pela prática do delito no art. 150, § 1º do 

Código Penal, cuja reprimenda é de 01 a 03 meses de detenção ou multa, 

porém, mesmo tendo o acusado SUPOSTAMENTE PRATICADO nova 

infração penal, não é razoável decretar a sua prisão até mesmo em 

função do regime de cumprimento de pena que lhe seria atribuído em caso 

de eventual condenação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do Ministério 

Público e deixo de decretar a prisão preventiva do acusado RALF 

CHARLES SILVA. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 180157 Nr: 9150-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847

 I. DEFIRO a reconversão da pena privativa de liberdade em penas 

restritivas de direito, a saber: por prestação pecuniária no valor de R$ 

3.816,00 (dois mil e oitocentos reais) parceladas em 19 vezes, no valor de 

R$ 284,00 cada com início de pagamento no dia 05 de janeiro de 2019, em 

favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Pontes e 

Lacerda/MT (Banco do Brasil, Conta Corrente 43147-8, Agência 2480, 

CNPJ 24.974.945/0001-72). No que se refere a prestação de serviços a 

comunidade foi indicado o Lar dos Idosos desta Comarca, para 

recebimento dos serviços que deverão ser realizados à razão de 08 (oito) 

horas semanais, por 652 horas restantes para cumprimento da pena, já 

computado o tempo de prisão provisória, o tempo de serviço prestado à 

instituição “Casa do Oleiro” em Ouro Fino – MG, e o tempo de prisão no 

executivo penal. II. Oficie-se o Lar dos Idosos, com cópia deste termo de 

audiência, para que tenha ciência e para realizar controle diário de 

frequência do recuperando, o qual deverá ser encaminhado mensalmente 

ao juízo. Em caso de ausência do recuperando por mais de um mês, 

deverá o Lar dos Idosos informar ao juízo o acontecido. III. Expeça-se 

alvará de soltura devendo o recuperando ser posto em liberdade, se por 

outro motivo não deva permanecer preso. IV. Aguarde-se o cumprimento 

da pena. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, sai o presente 

intimado. VI. Cumpra-se e Cientifique-se o Ministério Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 180157 Nr: 9150-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847

 Vistos, etc.

Trata-se de Processo de Execução Penal do reeducando RAFAEL 

FERNANDES, condenado à reprimenda de 02 anos e quatro meses em 

regime aberto.

Às fls. 159/162 acostou aos autos pedido da defesa para designar 

audiência de justificação.

O Ministério Público se manifestou pela designação da audiência solicitada, 

com urgência (fls. 177/178).

E os autos me vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

DESIGNO a audiência de justificação pra o dia 05 DE DEZEMBRO DE 2018, 

às 15h00min.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Requisite-se o reeducando junto ao Centro de Detenção Provisória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175313 Nr: 6954-16.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar de Oliveira Valentim, Lucas Santos 

Valentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB:18255/B

 . I. Homologo o requerimento ministerial para desistência da oitiva da 

testemunha Gleison. II. Considerando o encerramento da instrução, com a 

indicação de possíveis endereços e locais de trabalho do acusado 

LINDOMAR em caso de sua soltura, pelos mesmos fundamentos já 

expostos na decisão referente ao corréu, DEFIRO o pedido da Defesa e 
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REVOGO a prisão preventiva de LINDOMAR DE OLIVEIRA VALENTIM, 

concedendo-lhe liberdade provisória, nos termos da fundamentação, 

mediante o compromisso de: a) Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da 

soltura, o endereço e telefone onde poderá ser localizado (residência e 

trabalho); b) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais 

for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a residência; c) 

Comparecimento TRIMESTRAL em juízo, para informar e justificar suas 

atividades entre o dia 01 e 10 de cada mês; d) Proibição de se ausentar 

das Comarcas de Pontes e Lacerda/MT e Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, por período superior a 08 (oito) dias sem avisar o Juízo; e) 

Proibição de praticar novas infrações penais. EXPEÇA-SE o alvará de 

soltura em favor de LINDOMAR DE OLIVEIRA VALENTIM se por outro 

motivo não deva continuar preso. Na ocasião do cumprimento do presente 

alvará, o autuado deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça que a 

inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas resultará 

na revogação do benefício com a consequente decretação de sua prisão 

(art. 282, §4º, última parte do CPP). III. Declaro declaro encerrada a 

presente instrução processual. II. Abra-se vista ás partes para 

apresentarem Alegações Finais no prazo legal e ao Ministério Público para 

apresentar o recurso em sentido estrito III. Inexistindo qualquer alegação 

de nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169538 Nr: 4684-19.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WENDELL SOUZA COSTA, Cpf: 

63817543204, Rg: 309834, Filiação: Sebastiana Souza da Costa e José 

Lopes da Costa, data de nascimento: 17/08/1974, brasileiro(a), natural de 

Rio Branco-AC, convivente, trabalhador rural, Telefone 65 99642-5440. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Wendell Souza 

Costa, vez que incorreu na conduta do artigo 147, caput, do Código Penal 

c/c as disposições da Lei Federal n° 11.340/2006(...)

Despacho: Vistos.Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado 

Wendell Souza Costa pela prática, em tese, ao disposto art. 147, caput, do 

Código Penal c/c as disposições da Lei Federal n° 11.340/2006.A denúncia 

foi recebida no dia 30.07.2018 e o acusado não foi localizado por meio do 

mandado de citação, conforme certidão (fl. 80).Instado a se manifestar, o 

Ministério Público requereu que se realizasse a citação editalícia do 

acusado e, restando infrutífera, pugnou pela suspensão do processo e do 

prazo prescricional, encaminhando-se os autos ao arquivo provisório, 

mas, antes, que seja oficiada a Superintendência do Sistema Prisional a 

fim de obter informações se os acusado se encontra segregado em 

alguma unidade prisional deste Estado.É o necessário. Fundamento e 

decido.I. DA CITAÇÃO EDITALÍA E SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO 

PRAZO PRESCRICIONALCompulsando nitidamente os autos, DETERMINO 

seja oficiada a Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato 

Grosso para que informe se, eventualmente, o acusado se encontra 

custodiado em alguma unidade prisional deste Estado e, em caso negativo, 

desde já determino a citação por edital do acusado nos termos do art. 361 

do CPP.Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado 

nos autos, caso o réu não apresente defesa, não compareça em juízo ou 

não constitua advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, DETERMINO, 

desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo prescricional, pelo 

prazo de 03 (três) anos, nos termos da súmula 415 do STJ.Cumpra-se.Às 

Providências.Após, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório com 

baixa nos relatórios estatísticos (art. 1.349 CNGC).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de novembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ASSUNCAO NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios na importância de R$ 1.077,50 (um mil setenta e 

sete reais e cinquenta centavos).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-55.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO OLIVEIRA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE CÂMARA DE SOUZA BAIRIZ (EXECUTADO)

MARISTELA CÂMARA SOUZA ARANTES (EXECUTADO)

MARINALVA CÂMARA SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para informar se foi dado baixa na 

restrição do veículo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002935-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI PROCESSO n. 

1002935-47.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 1.793,02 ESPÉCIE: 

[CORREÇÃO MONETÁRIA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: THIAGO 

MOREIRA RODRIGUES Endereço: 304, E, RIO VERDE, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO ATIVO, INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação - 1 Data: 22/01/2019 Hora: 

13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 
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conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). PONTES E LACERDA, 6 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br,nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-22.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ AUGUSTO CAMARGO DE MATOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para pagar as custas processuais na 

importância de R$ 674,65.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010826-05.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A J VICENTE & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT0017930A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISNEI ELIAS DA SILVA (EXECUTADO)

FRANCISCO ANSELMO DA SILVA (EXECUTADO)

LUCINEIA ELIAS DA SILVA (EXECUTADO)

FRANCISNEI ELIAS DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010355-23.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIAN MARCINIAK ANGREVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BRAGA OAB - MT0016892A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte autora do inteiro teor do despacho, que segue: 

DESPACHO Processo: 8010355-23.2014.8.11.0013. REQUERENTE: 

GILLIAN MARCINIAK ANGREVES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dê-se vistas ao 

exequente para que dê andamento ao feito no prazo de dez dias. 

Cumpra-se. PONTES E LACERDA, 17 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010515-82.2013.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE LIMA ALVAREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO TRIBUTINO PEREIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intime-se para cumprimento da sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-35.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE HORN (REQUERIDO)

 

Intimar a parte promovente para manifestar-se sobre a certidão do oficial 

de justiça e dar andamento no presente processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-35.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE HORN (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-70.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDI CARLOS LIMEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869/O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para requerer, no prazo legal, o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LEANDRO ARAUJO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))
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FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte promovente e seu patrono para comparecerem à Audiência 

de Conciliação Redesignada para o dia 30.01.2019 às 14H30.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000376-17.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDICREIA INACIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON JUSTINO MACHADO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para 

manifestarem acerca da decisão juntada nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75047 Nr: 1077-29.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ormandino Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

audiência de inquirição de testemunha, designada para o dia 15/2/2019 às 

14h00min, na 3ª Vara Federal Cível da SJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69730 Nr: 311-10.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos no sentido de intimar o advogado 

Leonardo Gomes Martins, OAB/MT n.º 20256/O, via DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), para devolver em Cartório os autos acima mencionado, com 

carga a mais de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78037 Nr: 156-36.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simiro Alves de Araújo, Erotildes Ribeiro de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozair Barcelo Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:18839

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos no sentido de intimar o advogado Dr 

Elson Souza Miranda OAB nº 16.514, militante nesta Comarca, via DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para que devolva, em Cartório, no prazo de 

5(cinco) dias, o processo acima identificado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79466 Nr: 827-59.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Tavares da Camara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT, Yann Dieggo Souza Timóteo de Almeida - 

OAB:MT/12025

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos para proceder a INTIMAÇÃO da parte 

denunciada, via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico) 

para que apresente memoriais escritos nestes autos, conforme decisão 

de fls 164.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79658 Nr: 929-81.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roger Ruan Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:12.025

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

denunciada, via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

acerca da audiência de inquirição de testemunha designada para o dia 

10/12/2018 às 13h, na Vara Criminal da Comarca de Primavera do 

Leste/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79990 Nr: 1043-20.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Martins Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:12.025

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

audiência de inquirição de testemunha designada para o dia 12/12/2018, 

às 16h, na 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80056 Nr: 1066-63.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Barros Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza Timóteo 

de Almeida - OAB:MT/12025

 Código 80056

DECISÃO

VISTO,

Considerando que a advogada anteriormente nomeada dispensou sua 

nomeação, DESTITUO sua nomeação e, desta forma, NOMEIO o(a) 
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advogado(a), Dr.(a) YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - 

OAB/MT 12025, como Defensor(a) Dativo(a) do acusado MATHEUS 

BARROS SOUZA.

Intime-o(a) para manifestar-se acerca de sua nomeação.

Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 10 URH.

Em seguida, INTIME-O(A), para apresentação de resposta a acusação, no 

prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 13 de novembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80133 Nr: 1096-98.2018.811.0014

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denisvaldo Aparecido 

Bulhões - OAB:23863/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para, querndo, 

no prazo legal, apresentar as provas que pretendem produzir.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54665 Nr: 509-58.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDINEIA PEREIRA ZERI, APARECIDO 

BERNADELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 509-58.2014.811.0033

CÓDIGO: 54665

AUTOR: BANCO BRADESCO S/A

 REQUERIDO: CLEUDINEIA PEREIRA ZERI E APARECIDO BERNADELI.

DESPACHO

Vistos.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

São José do Rio Claro - MT, 05 de dezembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50621 Nr: 2520-31.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELI DA SILVA MAGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS - ALIANÇA DO 

BRASIL, BB - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17210-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Autos nº 2520-31.2012.811.0033

Cód. 50621

 Vistos.

 Defiro o pleito formulado pela parte exequente à fl. 282, apenas no que 

tange ao levantamento dos valores depositados nos autos pelo 

executado, de modo que determino a expedição de alvará para o 

levantamento dos valores depositados à fl. 280, na forma como requerido 

pela parte autora à fl. 282, bem como utilizando-se das informações lá 

apresentadas.

 Após, considerando que informação da parte autora acerca da existência 

de valores a serem recebidos, intime-se o executado para pagamento dos 

valores informados à fl. 282v, no prazo legal.

A seguir, decorrido eventual prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 

para se manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 05 de dezembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 391 Nr: 23-06.1996.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 Autos nº 23-06.1996.811.0033

Cód. 391

Vistos.

 Defiro o pleito formulado pela parte exequente à fl. 369, para o 

competente levantamento dos valores deferidos anteriormente, de modo 

que determino a expedição de alvará para o levantamento de tais valores, 

na forma como requerido pela parte autora, bem como utilizando-se das 

informações e autorização lá apresentadas.

 Intime-se. Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 05 de dezembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 2591-28.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

LUCIANA JOSE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 
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OAB:MT 2295

 Visto.

Defiro o pedido de f. 147, já que intimado o executado deixou de impugnar 

à penhora nos autos, conforme certidão de f. 146.

Expeça-se alvará judicial do valor bloqueado em favor do exequente, na 

forma requerida às f. 147.

Intime-se o exequente para impulsionar o feito, requerendo o que de 

direito, em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69777 Nr: 1006-67.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ALIENDES LHOPES ME, MARCIA 

ALIENDES LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1006-67.2017.811.0033

CÓDIGO: 69777

AUTOR: BANCO BRADESCO S/A

 REQUERIDO: MÁRCIA ALIENDES LHOPES ME E OUTRA.

DESPACHO

Vistos.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

São José do Rio Claro - MT, 05 de dezembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19024 Nr: 811-34.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH MUNIZ DA CRUZ, ESPOLIO DE 

CONSTANTINO MANOEL DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSE METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3691

 Visto.

Defiro o pedido de f. 162, concedendo à parte autora o prazo de 30 (trinta) 

dias.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29172 Nr: 3051-88.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO BASSO, DILVANA DE LOURDES 

MINUSCULI BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYS RICARDO MENEGON 

- OAB:13640-A/MT

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 349, extingo o feito, por satisfação, 

nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1670 Nr: 227-45.1999.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA FRANCISCHINI FILHO, 

FERNANDO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, MARIA LUCIA ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO 

DALARME - OAB:18606/PR

 Visto.

Sobre a manifestação do perito de f. 319/323, manifestem-se as partes, 

em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53574 Nr: 3096-87.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA MISSISSIPI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226

 Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a 

penhora em instituição financeira é medida precedente às demais. Essa 

forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem 

definida no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro 

em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do 

exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao 

valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações. Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

subsequente intimação das partes.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 

05 de dezembro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24565 Nr: 1809-31.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 Pelo presente, intimo a parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
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Outrossim, informo que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante 

guia a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > 

Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo 

ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, 

nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61089 Nr: 2210-20.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PEREIRA DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 CERTIDÃO

 Intimo o (a) nobre advogado (a) Dr. Maycon Gleison Furlan Picinin para 

que tome ciência do desarquivamento dos autos, haja vista tê-lo solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20339 Nr: 193-55.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 

164. Portanto, intimo a parte autora para impulsionar o feito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69768 Nr: 1003-15.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A/MT, KARINA CAPPELLESSO - OAB:12772, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720

 Intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se 

acerca da petição de fls. 210/229.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61714 Nr: 2590-43.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENANDES LUIZ PESSATO, SANDRA DE 

PAULA PESSATO, SERGIO DOMINGOS PIERDONA, MAGALI POZZAN 

PIERDONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B

 CERTIDÃO

INTIMO a parte autora para impulsionar o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64725 Nr: 1514-47.2016.811.0033

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. RODRIGUES DA SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA PESTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 Tendo em vista que a parte requerida não apresentou contas no prazo 

legal, intimo a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente-as, conforme art. 550, §5º do CPC e sentença de fls. 233/237.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29174 Nr: 3053-58.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 CERTIDÃO

 Intimo o (a) nobre advogado (a) da parte requerida para manifestar-se no 

prazo legal, haja vista ter solicitado o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57487 Nr: 2650-50.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BOING NOVELLO, ARNALDO 

NOVELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 60. 

Portanto, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56730 Nr: 2139-52.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EELV, FFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAY - 

OAB:16.157/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANA FERREIRA LINHAR, Cpf: 

71230963120, Rg: 1599549-5, brasileiro(a), solteiro(a), vendedora. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do 

feito por abandono.

Despacho/Decisão: Visto.Intime-se a parte autora, por edital, para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 48 horas, sob pena de 

extinção por abandono.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucimeyre Agripino de 

Barros Mariano, digitei.

São José do Rio Claro, 04 de dezembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56731 Nr: 2140-37.2014.811.0033
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EELV, FFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 

- OAB:4478

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANA FERREIRA LINHAR, Cpf: 

71230963120, Rg: 1599549-5, brasileiro(a), solteiro(a), vendedora. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do 

feito por abandono.

Despacho/Decisão: Visto.Intime-se a parte autora, por edital, para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 48 horas, sob pena de 

extinção por abandono.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucimeyre Agripino de 

Barros Mariano, digitei.

São José do Rio Claro, 04 de dezembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72300 Nr: 2302-27.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAOVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO 

- OAB:22140/O, GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL - OAB:22.149 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIELLY APARECIDA OLIVEIRA 

VIEIRA DE CARVALHO, Rg: 27171590, Filiação: Gilberto Vieira de Carvalho 

e Nilzângela Alves de Oliveira, data de nascimento: 27/12/1998, 

brasileiro(a), natural de Barra do Bugres-MT, solteiro(a), estudante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do 

feito por abandono.

Despacho/Decisão: Visto.Intime-se a parte autora, por edital, para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 48 horas, sob pena de 

extinção por abandono.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucimeyre Agripino de 

Barros Mariano, digitei.

São José do Rio Claro, 04 de dezembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58958 Nr: 729-22.2015.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LEAO VELOSO, EELV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA FERREIRA LINHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 

OAB:4478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON LEAO VELOSO, Cpf: 

65474244134, Rg: 12291951, Filiação: Graziela Isabel Veloso e Raimundo 

Leao Veloso, natural de Vilhena-RO, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do 

feito por abandono.

Despacho/Decisão: Visto.Intime-se a parte autora, por edital, para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 48 horas, sob pena de 

extinção por abandono.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucimeyre Agripino de 

Barros Mariano, digitei.

São José do Rio Claro, 04 de dezembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81805 Nr: 2302-90.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DA SILVA, MADALENA MARIA LEMES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, LEONEL DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21133 Nr: 978-17.2008.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MENDES, MARIA ALICE AGUIAR 

MENDES, CARLOS ROBERTO MENDES, NEUSA RAMOS MENDES, 

ADALBERTO FERREIRA MENDES, ELIANA DOS SANTOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, ANIZ BECHARA, DENIS SPERAFICO, SAMIR BECHARA, EMIR 

BECHARA, ARI ANTONIO MEZZONO, MARIA TEREZA FERREIA MEZZOMO, 

FORTALEZA COMERCIO DE CEREAIS E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA, 

JOSE DENYCIO PONTES AGOSTINHO, ANA CELIA GONÇALVES 

AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:9124/O, EDSON LUIZ MASSARO - OAB:20633/PR, RODRIGO 

RAMATIS LOURENÇO - OAB:24.913/PR, RONALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:8328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO EGG BORGES 

RESENDE - OAB:30324, JOSÉ FABIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14.864 MT, MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4.667/MT

 CERTIDÃO

 Intimo o (a) nobre advogado (a) Celso Borges de Moura para 

manifestar-se no prazo legal, haja vista ter solicitado o desarquivamento 

dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15339 Nr: 483-41.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5.925/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, 

MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAÍNA BARROS FAVA - 

OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 
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FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se 

acerca da proposta de honorários de fls. 354/356.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80170 Nr: 1620-38.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DOSWALDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, retire nesta 

secretaria a carta precatória expedida ou realize seu preparo para a 

devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28492 Nr: 2371-06.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLI ALMEIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que esta magistrada foi convocada por seu superior 

hierárquico para comparecimento em evento que acontecerá em 

Cuiabá/MT entre os dias 17 e 18 de outubro de 2018, medida impositiva se 

torna a redesignação da audiência marcada neste feito, o que faço para o 

dia 06/02/2019, às ____:____ horas.

Intimem-se as partes e testemunhas porventura arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28490 Nr: 2369-36.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLI ALMEIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que esta magistrada foi convocada por seu superior 

hierárquico para comparecimento em evento que acontecerá em 

Cuiabá/MT entre os dias 17 e 18 de outubro de 2018, medida impositiva se 

torna a redesignação da audiência marcada neste feito, o que faço para o 

dia 06/02/2019, às ____:____ horas.

Intimem-se as partes e testemunhas porventura arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65439 Nr: 1899-92.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CUNHA VASCONCELOS, WELINGTON 

ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida às fls. 120/V no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79788 Nr: 1436-82.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON LUIZ DE OLIVEIRA RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para que, no prazo legal, compareça a 

esta secretaria para firmar o Termo de Caução expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14370, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULSER PARADA - 

OAB:11.846-B

 Visto.

 Homologo a desistência da testemunha Djalma Rodrigues de Oliveira, 

arrolada pela parte autora, consoante o pleito desistório de fl. 248.

Homologo também a desistência das testemunhas arroladas pela parte 

requerida, Rodrigo de Matos Emiliano e Decio Copeti, ante o pleito de 

desistência neste ato apresentado pela parte.

Encerrada a instrução processual, sem diligências requeridas, concedo às 

partes prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de memoriais 

escritos, iniciando-se pela parte autora e, na sequência, parte requerida.

Em seguida, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74623 Nr: 3272-27.2017.811.0033

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABDM, JJS, DMS, JBS, NSJ, JES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE MAZO 

FAVERO - OAB:10262/B, LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - 

OAB:11955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 3272-27.2017.811.0033

CÓDIGO: 74623

REQUERENTE: FÁTIMA APARECIDA BORBA DA MOTA E OUTROS.

REQUERIDA: MARIA HELENA SIQUEIRA

DECISÃO

 Vistos.

Trata-se de INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE formulado pelos 

herdeiros, ora requerentes FÁTIMA APARECIDA BORBA DA MOTA E 

OUTROS em desfavor da então inventariante MARIA HELENA SIQUEIRA, 

todos suficientemente qualificados nos autos.

Narram os autores que a inventariante é genitora dos herdeiros Márcia 

Cristina, Mirian Regina e Dorval Marcos, sendo, no dia 21/06/2001, 

nomeada inventariante por versar nos autos como a cônjuge supérstite do 

de cujus.

Todavia, alegam que a inventariante, ora requerida, estava separada 

judicialmente desde o ano de 1984, e logo após a separação o de cujus 

passou a conviver com Fátima Aparecida Borba da Mota, tendo quatro 

filhos, sendo eles: Jaqueline, Nadir Júnior, Juliane e Jackson.
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Argumentam que à época do falecimento quem se encontrava convivendo 

com o de cujus era a requerente Fátima Aparecida Borba da Mota e não a 

requerida, bem como o imóvel que está sendo inventariado foi adquirido 

pelo de cujus três anos após a separação dele com a requerida. Assim 

por não ser herdeira, meeira, ou não ter relação nenhuma com referido 

imóvel, não há razão para a requerida exercer o múnus de inventariante.

Por sua vez, explicam os requerentes que não pretendem que a atual 

inventariante continue exercendo tal encargo, a uma porque ela não figura 

nas pessoas legitimadas a exercerem tal encargo, a duas, pois os 

próprios herdeiros, filhos da inventariante, não tem confiança nela, 

somando-se o fato de que ela está gerando conflitos.

Ao final, requereram a desconstituição de Maria Helena Siqueira da 

condição de inventariante, a intimação dela para apresentar defesa, a 

constituição de Dorval Marcos Siqueira como inventariante e destituir 

todos os advogados que até o presente momento atuaram no processo de 

inventário. Aportam os documentos de fls. 08/20.

Despacho de fl. 26 determinando a intimação da requerente e a intimação 

dos herdeiros para acostarem cópias de documentos.

A requerida embora devidamente intimada, consoante demonstra a 

certidão de fl. 32, deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar 

sobre o presente incidente, conforme certidão de decurso de prazo de fl. 

33.

À fl. 34 consta petição do requerente pugnando pela juntada de 

procurações, bem como pelo documento solicitado pelo juízo às fls. 

34v/38.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Vejamos o que diz o artigo 622 do Código de Processo Civil, acerca da 

remoção do inventariante, in verbis:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas 

infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados 

ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de 

cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para 

evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Todavia, deve-se entender, que tal enumeração é exemplificativa, 

podendo o inventariante ser removido toda vez que se revelar negligente, 

omisso, desidioso, ímprobo, desleal, enfim, quando administrar mal o 

espólio (Lições de Direito Processual Civil, V. III, Lumen Juris, 2005, pág. 

471), sendo esse o entendimento ao qual me filio. Aliás, diverso não é o 

entendimento jurisprudencial, transcrevo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - INVENTARIANTE - REMOÇÃO - ARTIGO 

995, DO CPC - ROL EXEMPLIFICATIVO - ANIMOSIDADE ENTRE OS DEMAIS 

HERDEIROS E O INVENTARIANTE - DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO 

PROCESSO - DECISÃO MANTIDA. A remoção do inventariante deve ser 

antecedida de práticas não condizentes com a tarefa de administração do 

espólio, por parte do suposto ineficiente inventariante, daí que as 

hipóteses previstas em lei não são taxativas, nada impedindo que outras 

causas evidenciem deslealdade, descuido, ou outros vícios, que também 

sejam considerados válidos para a remoção do inventariante. 

Comprovadas as irregularidades que desabonem a conduta do 

inventariante, confirma-se a decisão que determinou a sua remoção 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0432.10.000703-3/001 - 

COMARCA DE MONTE SANTO DE MINAS - AGRAVANTE (S): IVAN 

COLÊNCIO - AGRAVADO (A)(S): ÍRIS COLÊNCIO - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. EDILSON FERNANDES, j. 09/11/2010).

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REMOÇÃO 

DE INVENTARIANTE - FUNDAMENTOS - ARTIGO 995 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - ROL NÃO EXAUSTIVO - DESCONFIANÇA E 

DESENTENDIMENTO ENTRE HERDEIROS - CONFLITO DE INTERESSE DO 

INVENTARIANTE E DO ESPÓLIO - POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO - ARTIGO 

990 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LISTA DE POSSÍVEIS 

INVENTARIANTES - ORDEM NÃO ABSOLUTA - RECURSO DESPROVIDO. O 

rol do artigo 995 do Código de Processo Civil tem sido compreendido, tanto 

pela jurisprudência, quanto pela doutrina, como não exaustivo, ou seja, 

não impede que outras situações reveladoras de deslealdade, de má 

gestão, ou de entraves ao andamento do inventário, sejam válidas para a 

remoção do inventariante. (...). A ordem dos possíveis inventariantes, 

elencados no artigo 990 do Código de Processo Civil, não é absoluta, 

sendo facultado ao juiz alterá-la para viabilizar o processamento regular 

do inventário, e sua solução (AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 

1.0024.02.843422-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 

AGRAVANTE (S): ERIMA MARTINS ALVES DE SOUZA - AGRAVADO (A)

(S): DEISE MARTINS ALVES DE SOUZA E OUTRO (A)(S), IARA MARTINS 

DE SOUZA CASTRO - RELATOR: EXMO. SR. DES. MOREIRA DINIZ, j. 

18/03/2010).

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - ARTIGO 

995 DO CPC - DESCUMPRIMENTO - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE 

DATIVO - ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS - ROL EXEMPLIFICATIVO - 

DECISÃO MANTIDA. 1. Restando incontroverso dos autos a animosidade 

existente entre os herdeiros, deixando o inventariante de comunicar a 

respeito da existência de testamento público, circunstância passível de 

causar prejuízo ao espólio, mostra-se adequada a decisão que nomeou 

inventariante dativo, sendo exemplificativa a enumeração do artigo 995 do 

Estatuto Processual. (TJ-MG - AI: 10701100372559001 MG, Relator: 

Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 11/07/2013, 

Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2013)

Assim sendo, passo à análise do pedido trazido pelos requerentes.

O artigo 617 do Código de Processo Civil apresenta as pessoas que 

podem ser nomeadas para assumirem o encargo de inventariantes, de 

forma ordenada, cito:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse 

convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se 

não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não 

puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na 

administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio 

ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro 

de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a 

função.

Pois bem. As razões dos requerentes estão firmadas na não legitimidade 

da requerida para figurar como inventariante, aliado aos conflitos gerados 

entre ela e os herdeiros em razão da nomeação para tal encargo.

O artigo supratranscrito apresenta os legitimados para o exercício do 

encargo de inventariante, e a requerida não se encontra em nenhuma das 

hipóteses para sua mantença em referido encargo, prova disso é a 

juntada da cópia da sentença de dissolução da sociedade conjugal do de 

cujus e a requerida (fl. 38), cópia da certidão de casamento com a 

competente averbação da separação judicial (fls. 36v/37) e cópia da 

certidão de óbito afirmando a separação judicial, bem como a convivência 

do de cujus com a requerente Fátima Aparecida Borba da Mota (fl. 37v), 

de modo que o deferimento do pleito em questão é medida que se impõe.

Além do mais, intimada a se manifestar sobre tais questões a requerida 

deixou transcorrer in albis o prazo para referido ato processual (fl. 33) o 

que, por óbvio, evidencia sua desídia e descaso no andamento processual 

e na condução administrativa da herança, sobretudo diante das alegadas 

dificuldades de comunicação entre ela e os herdeiros, não havendo 

motivos para sua manutenção como inventariante.

A par do exposto REMOVO Maria Helena Siqueira do encargo de 

inventariante, ao passo que NOMEIO, em substituição, o herdeiro Dorval 

Marcos Siqueira como inventariante, nos termos do artigo 617, inciso III, do 

Código de Processo Civil, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o 

encargo. Concorde, colha-se o compromisso e intime-se para dar 

prosseguimento no feito.

Após, decorrido eventual prazo das partes, arquivem-se o presente 

incidente.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 28 de novembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29942 Nr: 695-86.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VILLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO LEITE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos acerca de fls. 98, item b, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69759 Nr: 991-98.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DAMACENO - 

OAB:15.654, ANDRE ASSIS ROSA - OAB:OAB/MT 19.077-A, CAROLINA 

ZENIR REZENDE DO CARMO - OAB:19970, DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17609, DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS - 

OAB:20.273, LAURA CAVALIERI DE ALENCAR DUTRA - OAB:19.896, 

LEONARDO BEGA FEIJÓ - OAB:16.919, LUIZ AURÉLIO VALENTIM DE 

PAULA - OAB:19.684, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos acerca de fls. 181, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50928 Nr: 26-62.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI SLOVINSKI, ANTONIO SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

proceder a averbação da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114 Nr: 23-45.1992.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI NUNES FRAZÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos acerca de fls. 115, item b, requerendo o que for 

de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-38.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CELCINA LAURENTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000138-38.2018.8.11.0033 AUTOR: CELCINA 

LAURENTINO DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, 

aduzindo que a sentença proferida nos autos foi omissa no tocante a 

fundamentação dos danos morais arbitrados. Os embargos foram 

interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 536, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos 

de declaração e, por entender necessário para a elucidação da matéria, 

passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso 

Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José 

Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª 

ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses 

a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre 

quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, em que pese os argumentos exposto pelo requerido, 

verifico que os danos morais restam devidamente fundamentados, 

inexistindo a alegada omissão. Nesse contexto, impede destacar que o 

autor teve seus dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção 

ao crédito, ocasionando danos morais in re ipsa. Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Na verdade, 

a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso dos autos, a análise dos 

argumentos expendidos pelo embargante resultaria na revisão da 

sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo como se fosse o 

competente para rever as decisões proferidas pelo órgão da mesma 

instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, se a parte 

discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los 

na via recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais considerações, rejeito os 

embargos de declaração opostos pela TELEFONICA BRASIL S/A. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 21 de novembro de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53757 Nr: 3330-69.2013.811.0033
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 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO FOSCHIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SAMARTINO 

ALBINO - OAB:14.903-B/MT

 Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial de fls. 203/205, 

JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado PAULO FERNANDO 

FOSCHIERA, em relação aos fatos apurados neste feito, com fulcro no 

artigo 107, inciso IV, art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63199 Nr: 2905-52.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA/MT, 

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBERLEY GOMES DE 

REZENDE - OAB:14288/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 12/2/2019, às 13:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 14383 Nr: 1959-32.2007.811.0049

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIGUETI UTUMI, MIEKO UTUMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA, IRENE 

TEREZINHA CORCHELI GOUVEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANASTACIO DA SILVA - 

OAB:25.912/PR, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:772/RO, 

LICÍNIO CARPINELLI STEFANI - OAB:12.806/MT, LUIS RODOLFO DE 

FARIA FIGUEIREDO - OAB:11.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO FELDMANN SCHNAID 

- OAB:29491/PR, MAURICIO FELDMANN DE SCHNAID - OAB:4293/PR, 

RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - OAB:OAB/MT 9710-A

 “Vistos. Trata-se de ação demarcatória com retificação de registro 

imobiliário referente à área rural de 10 mil hectares, ajuizada por Shigueiti 

Utumi e outro, em face de David Oliveira Gouvea e outro. Posteriormente, 

vieram os embargos de terceiros opostos por Altino Masson, com pedido 

possessório inaudita altera parts (código – 62769). Liminar concedida as 

fls. 105/106. Compulsando os autos, verifico que o embargante deixou de 

qualificar os embargados fazendo referência apenas ao feito principal de 

código 14383. A publicação da decisão para citação/intimação dos 

embargados constou apenas os patronos do requerente da ação principal. 

O embargado/requerente da ação principal agravou a decisão liminar e 

contestou os embargos. Ao recurso de agravo foi negado provimento pelo 

Tribunal. Compulsando estes autos e outros feitos reunidos que envolve a 

mesma área do litígio, verifico que o requerido do feito principal David de 

Oliveira Gouvea, não intimado dos embargos de terceiro, ajuizou a ação de 

reintegração de posse (1000211-59.2018.811.0049) em face do 

embargante. Concedo ao embargante 10 dias para apresentar procuração 

ou substabelecimento de seu advogado. No processo de reintegração, 

este Juízo após realizar Inspeção Judicial, concedeu liminar de 

reintegração de posse e revogou a liminar concedida nos embargos de 

código 62769. Pois bem, trata-se de demandas complexas reunidas por 

envolverem a mesma área litigiosa com pleitos petitórios e possessórios. 

Após, esses sobrevoos nestes feitos (demarcatória código – 14383; 

embargos de terceiro – 62769; reintegração de posse – 

1000211-59.2018.811.0049, verifico que se faz necessário a manutenção 

de seu apensamento físico dos autos códigos 62769 e 14383. Quanto as 

decisões proferidas em cognições sumárias nestes feitos, apenas uma 

deve prevalecer, por ora, entendo que a decisão proferida nos autos da 

reintegração de posse deve prevalecerem razão de que no referido feito 

houve maior aprofundamento na apreciação do quadro fático e Jurídicos. 

Assim, em que pese a manutenção pelo Tribunal da decisão liminar 

proferida nos embargos de terceiros (62769), a superveniência de 

decisão noutro feito sobre a mesma área prevalece sobre a liminar 

anteriormente concedida. Pacificada a questão sobre qual liminar deve 

prevalecer sobre a área do litigio, passo ao saneamento dos feitos aqui 

reunidos. Quanto à demarcatória de código 14383, sai o requerente 

intimado para no prazo de 15 (quinze) dias, para regularizar a 

representação processual, bem como para apresentar nos autos 

comprovante de acerto de honorários com o perito Judicial Alexandre 

Isernhagen, sob pena de preclusão desta prova. Em razão do lapso 

temporal, concedo as partes e interessados na ação declaratória, prazo 

de 15 dias para eventualmente alterar indicação de assistente técnico. 

Quanto aos embargos de terceiro, ante a não citação/intimação do 

requerido David de Oliveira Gouvea, verifico uma falha formal na peça 

inicial, contudo, por se tratar de ação acessória e estando presentes 

todos os embargados nesta audiência, supero esta questão processual 

em homenagem a resolução do mérito e a celeridade processual para 

determinar a Secretaria que atualize os embargos (código – 62769), 

listando no polo passivo as partes da ação principal (código – 14383). 

Ademais, sai o embargado David de Oliveira Gouvea e Irene Terezinha 

Corcheli Gouvea, intimados para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias. Na sequência, intime-se o embargante para impugnar as 

contestações. Quanto à reintegração de posse código 

1000211-59.2018.811.0049, por ora, observando apenas os sujeitos 

processuais, bem individualizados nestes feitos, entendo que não é o 

caso de demanda coletiva, sem prejuízo de declinar no futuro para a Vara 

Agraria, ser revelada a natureza coletiva da ação. Certifique o Senhor 

Oficial de Justiça o cumprimento do mandado de reintegração de posse 

expedido nos autos 1000211-59.2018.811.0049, caso ainda não tenha 

sido cumprido, proceda-se imediatamente a execução do mandato, 

inclusive com auxilio de força Policial que deverá agir com as cautelas 

necessárias, más independentemente de realização de estudo pelo Comitê 

de Conflito Agrário, uma vez que se trata de demanda individual. 

Atendendo ao convencionado pelas partes e em atenção ao principio da 

cooperação, homologo o acordo processual e designo audiência de 

instrução para o dia 11 de abril de 2019, as 12h00min, oportunidade em 

que será produzida a prova oral com até 15 testemunhas que 

compareceram independentemente de intimação, cujos depoimentos serão 

compartilhados entre os feios reunidos. Publique-se esse termo nos 

seguintes feitos 14383, 67092 e 1000211-59.2018.811.0049. Saem os 

presentes intimados.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67112 Nr: 2250-46.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CASSEMIRO CORREIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAENGE - ENGENHARIA DE SANEAMENTO DE 

EDIFICAÇÕES LTDA, GENTIL DO CARMO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032, TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15.802/MT, GUSTAVO RODRIGUES CAPOCIAMA DE REZENDE - 

OAB:148.106/SP, LUIZ FERNANDO NAVAJAS - OAB:150.315/SP, 
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MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:6882/O, 

THIAGO VINICIUS SAYEG EGYDIO DE OLIVEIRA - OAB:199.255/SP

 Vistos.

Considerando a designação deste magistrado para jurisdicionar na 

Comarca de Paranatinga, a partir do dia 19.12.18, bem como a 

necessidade de licença trânsito para mudança desta para aquela 

comarca, cancelo a inspeção judicial designada para o dia 13.12.18 e 

deixo de agendar nova data, por entender ser mais conveniente que tal 

diligência seja analisada e marcada pelo Juiz Titular que entra em exercício 

no dia 19.12.18.

Assim, fica revogada a inspeção judicial designada as fls. 204.

Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46394 Nr: 502-18.2014.811.0049

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRA ROSA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:1873226/Procur

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYNER CARVALHO 

MEDEIROS - OAB:28336/GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado da parte 

autora para manifestar-se com urgência acerca dos ofícios de fls. 36/37.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19822 Nr: 77-30.2010.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EMÍLIO AYMORÉ DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SCHLATTER, WALTER SCHLATTER, 

PAULO CÉSAR VILELA BORGES, CARLOS ANTONIO SCHATTER, AUREO 

F. DE MENEZES, ALCEU ANTONIO FORLIN, JOSE ALVES, MESSIAS 

ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULÂMPIO RODRIGUES FILHO - 

OAB:366-A/MG, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOMAZ EDILSON FILICE 

CHAYB - OAB:OAB/GO 22.407

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SAMUEL SCHLATTER, Cpf: 32575939968, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor, atualmente em local incerto e não 

sabido WALTER SCHLATTER, Cpf: 39727254934, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor e atualmente em local incerto e não sabido CARLOS ANTONIO 

SCHATTER, brasileiro(a), fazendeiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O ESPÓLIO REQUERENTE AFIRMA SER TITULAR, POR 

FORÇA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA LAVRADA EM 15 DE MAIO 

DE 1973, FLS. 89 V, LIVRO 1.054 DO 1º TABELIONATO DE SÃO PAULO E 

ESCRITURA DE RE-RATIFICAÇÃO LAVRADA EM 14/08/1979, FLS. 

129/131, DO LIVRO 282 DO 1º TABELIONATO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO-SP, REGISTRADO NO CRI DE BARRA DO GARÇAS-MT, 

CONFORME MATRÍCULA SOB N. R-01-16.239, LIVRO 2 -27/10/81, DO 

SEGUINTE IMÓVEL: UM LOTE DE TERRAS PASTAIS E LAVRADIAS, 

SITUADA NESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE VILA RICA-MT, NO LUGAR 

DENOMINADO "GLEBA BRASILIA", COM A ÁREA DE 10.000,0000 HA (DEZ 

MIL HECTARES), E COM OS MARCOS COLOCADOS: O 1º NOS LIMITES 

DAS TERRAS E DE CARLOS VILELA PEREIRA E TERRA DE WALTER 

AMADIO MARTIN; O 2º NOS LIMITES DAS TERRAS DE WALTER AMADIO 

MARTIN E TERRAS DE AUREO F. MENEZES, DISTANTE 14.142 METROS 

DO 1º, AO RUMO DE 86º30'SE; O 3º NOS LIMITES DAS TERRAS DE 

AUREO F. MENEZES E TERRAS DEVOLUTAS, DISTANTE 3.150 METROS 

DO 2º AO RUMO DE 3º30'SW; O 4º NOS LIMITES DAS TERRAS 

DEVOLUTAS DISTANTES 900 METROS DO 3º AO RUMO DE 90ºNW; O 5º 

NOS LIMITES DAS TERRAS DEVOLUTAS E TERRAS DE OLAVO ALVES 

PINHEIRO, DISTANTE 3.920 METROS DO 4º AO RUMO DE 0ºS; O 6º NOS 

LIMITES DAS TERRAS DE OLAVO ALVES PINHEIRO E TERRAS DE 

CARLOS VILELA PEREIRA, DISTANTE 14.130 METROS DO 5º AO RUMO 

DE 86º30SW E A 7.071,20 METROS DO 1º AO RUMO DE 3º30'NE. AFIRMA 

O AUTOR QUE HOJE OS REQUERIDOS OCUPAM A PROPRIEDADE 

VINDICANDA, SEM CAUSA JURÍDICA. AFIRMA O AUTOR ESTAR 

COMPROVADO JUNTO À INICIAL QUE OS RÉUS SÃO POSSUIDORES DE 

MÁ-FÉ, DEVENDO SER COMPELIDOS A SE RETIRAREM DO IMÓVEL 

ATRAVÉS DE TUTELA ANTECIPADA A SER CONFIRMADA EM SENTENÇA 

DEFINITIVA. REQUER CITAÇÃO DOS RÉUS E DE SUAS RESPECTIVAS 

MULHERES, PARA RESPONDEREM À AÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, SOB PENAS DE CONFISSÃO E DE REVELIA (CPC, ART. 285), 

JULGANDO PROCEDENTE À AÇÃO, PARA COMPELIR OS REQUERIDOS A 

SE RETIRAREM DO IMÓVEL, DESOCUPANDO-O, BEM COMO PARA 

CONDENÁ-LOS AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS CAUSADOS 

PELO EXERCICIO DE POSSE DE MÁ-FÉ, CUJO RECONHECIMENTO REQUER, 

A SEREM ARBITRADOS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E 

HONORÁRIOS.

Despacho/Decisão: Código: 19822Vistos.Defiro o pedido retro e determino 

seja realizada a citação dos requeridos por edital.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Vila Rica/MT, 14 de setembro de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 26 de novembro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23020 Nr: 393-09.2011.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCIO DE JESUS FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Vistos.

Acolho o parecer Ministerial às fls. 99, portanto, homologo a desistência 

da oitiva da testemunha Vanderson Lill Magalhães, eis que se encontra em 

local incerto e não sabido.

Ademais, considerando que a defesa técnica informou não ter interesse 

em outras diligências (fls. 101), bem como o retorno da Carta Precatória 

contendo o interrogatório do acusado (fls. 102/106), declaro encerrada a 

instrução probatória, vez que já restaram produzidas todas as provas 

requeridas pelas partes.

Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo de 05 

(cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público, nos termos do art. 403, 

§3° do CPP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43923 Nr: 817-80.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT

 Vistos.

 Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente pela Defesa 

Técnica do sentenciado às fls. 122, com fundamento no artigo 593, inciso 

I, do Código de Processo Penal, vez que presentes todos os requisitos de 

admissibilidade.

Intimem-se apelante e apelado para apresentação de suas razões no 

prazo legal, nos termos do CPP, artigo 600, caput.

Após, encaminhem os autos ao E.TJMT.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58748 Nr: 560-16.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIONE JUVERCINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 Vistos.

Apresentada a resposta à acusação (fls. 35), verifico não haver questão 

incidental a ser analisada nesta fase processual.

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de março de 2019, às 16h30min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião 

em que se procederá à oitiva das vítimas e testemunhas e, ao final, 

realizar-se-á o interrogatório do acusado.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42593 Nr: 2310-29.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOSE BARTNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Tendo em vista a juntada da missiva onde consta a oitiva da testemunha 

Vinícius Alves Camara (fls. 382/383).

Declaro encerrada a instrução probatória, vez que já restaram produzidas 

todas as provas requeridas pelas partes.

Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo de 05 

(cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público, nos termos do art. 403, 

§3° do CPP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62834 Nr: 2709-82.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Apresentada a resposta à acusação (fls. 49), verifico não haver questão 

incidental a ser analisada.

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de março de 2019, às 17h00min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião 

em que se procederá à oitiva da vítima e testemunhas e, ao final, 

realizar-se-á o interrogatório do acusado.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63809 Nr: 130-30.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOELSON GOMES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 Vistos.

Apresentada a resposta à acusação (fls. 103), verifico não haver questão 

incidental a ser analisada nesta fase processual.

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de março de 2019, às 15h30min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião 

em que se procederá à oitiva das vítimas e testemunhas e, ao final, 

realizar-se-á o interrogatório do acusado.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 
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endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49008 Nr: 337-34.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MOREIRA ATAÍDES, MARCILENE OLIVEIRA DE 

SOUZA ATAÍDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - 

OAB:19541/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A, JOAO 

BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/O

 (...) Assim, considerando que a Instituição Bancária integrou a cadeia de 

fornecimento do seguro, este deverá responder solidariamente ao 

requerido Companhia de Seguros Aliança do Brasil, sendo irrefutável sua 

legitimidade passiva para responder a presente demanda.No mais, o 

assistente do requerido, alegou que os autores não são partes legítimas 

para pleitear a integralidade das verbas pretendidas, por não figurarem 

como legítimos e únicos beneficiários dos contratos de seguro (fls. 

64/70).Verifico, no entanto, que os autores comprovaram serem os 

legítimos herdeiros do segurado, sendo os sucessores patrimoniais do de 

cujus. De modo que respondem diretamente, nos limites legais, pelos 

financiamentos atrelados aos seguros objeto da presente lide (fls. 

159/172).Ainda, considerando que a requerida Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil especificou as provas que pretende produzir, não 

concordando com o julgamento antecipado da lide, defiro parcialmente os 

pedidos formulados às fls. 1177/178, isso posto:I.Expeçam-se ofícios à 

Gastromedic e ao Instituto Ortopédico de Goiânia, cujos endereços estão 

elencados às fls. 177-v, solicitando a apresentação do prontuário médico 

de Amós Florêncio Ataídes.II.Considerando inexistir profissional médico 

habilitado para a realização da prova pericial indireta, oficie-se a Prefeitura 

Municipal de Vila Rica/MT, a fim de que no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente a relação dos médicos cadastrados neste Município e suas 

respectivas especialidades, para futura nomeação por este juízo, cujas 

custas deverá ser exclusivamente arcadas pela requerida Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil.III.Intimem-se a parte autora e o requerido Banco 

do Brasil S/A para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir.IV. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48898 Nr: 255-03.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 No caso, houve sentença penal condenatória com trânsito em julgado, de 

forma que a fiança recolhida nos autos deverá ser destinada para 

pagamento das custas, indenização, prestação pecuniária e pena de 

multa.Lado outro, o momento apropriado para a restituição da fiança será 

a audiência admonitória, ocasião em que o réu se apresentará para 

cumprimento da pena e se estabelecerão as condições a serem 

cumpridas, podendo ocorrer seu perdimento integral caso o réu não 

compareça (artigo 344 do Código de Processo Penal).Nesse sentido:(...) A 

restituição da quantia paga a título de fiança deve ser analisada, e, se for 

o caso, determinada pelo juízo da execução. (...) (TJMT Ap 143420/2016, 

Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 

28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017).RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE RESTITUIÇÃO 

DA FIANÇA – GARANTIA DOS ATOS DA PERSECUÇÃO PENAL E 

EXECUÇÃO DA PENA – DEPÓSITO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE 

MULTA – NÃO DEMONSTRADO O RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA – 

ENTENDIMENTO DO TJMG – PLEITO RESERVADO AO JUÍZO DAS 

EXECUÇÕES – JULGADO DO TJGO – DEVOLUÇÃO DO VALOR – 

IMPERTINÊNCIA – ADOÇÃO DO ART. 336 DO CPP – RECURSO 

DESPROVIDO. “Somente é possível o levantamento da fiança prestada 

pelo agente, no caso de sentença condenatória, após sua apresentação 

para cumprimento da pena, ou seja, após o trânsito em julgado, ocasião 

em que se abate deste valor as custas processuais, indenização, 

prestação pecuniária ou multa, conforme previsão do artigo 347, do CPP. 

Recu rso  conhec ido  e  desp rov ido . . ”  ( T J G O ,  A p  n º 

0189946-92.2011.8.09.0029). (TJMT. RSE 37699/2016, Des. Marcos 

Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2016, Publicado no 

DJE 26/08/2016).Nestes termos, determino a serventia que providencie o 

cálculo das custas processuais, caso tenha havido condenação do réu 

nesse sentido, e instrua a guia de execução com cópia do termo de fiança 

e comprovante de seu recolhimento, além dos cálculos pertinentes para 

posterior abatimento de valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47064 Nr: 1045-21.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAMILLES WILMA VAZ DA 

SILVA SZARESKI - OAB:22251/O

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e 

CONDENO o réu CARLOS MARTINS, devidamente qualificado nos autos, 

pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal 

com implicações na Lei nº 11.340/2006. Atento às diretrizes do artigo 5º, 

inciso XLVI, da Constituição Federal, e do artigo 68 do Código Penal, passo 

a fixar as reprimendas.(...) torno definitiva a pena 03 (meses) de 

detenção, em regime aberto.A partir desse ponto, em que a dosagem da 

pena já permite vislumbrar claramente a prescrição, cuja natureza jurídica 

é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida em qualquer fase do 

processo ou grau de jurisdição, independentemente de provocação das 

partes, passo à análise da incidência da prescrição retroativa ou 

intercorrente.O prazo prescricional para a pena estabelecida acima é de 

03 (três) anos, conforme artigo 109, VI, do Código Penal. Considerando 

que entre a data do recebimento da denúncia (05/12/2014) e até a 

presente data não se verifica qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da prescrição, verifico que a pretensão punitiva do Estado foi 

atingida pela prescrição na forma retroativa. Ante o exposto, atendendo 

às diretrizes traçadas pelos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos 

do Código Penal, DECLARO EXTINTA a punibilidade do acusado Carlos 

Martins em relação ao fato imputado neste feito, em virtude do 

reconhecimento da prescrição retroativa. Após, nada mais havendo, 

arquivem-se os autos com baixa definitiva na distribuição.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42336 Nr: 2018-44.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO QUEIROZ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e 

CONDENO o réu LEANDRO QUEIROZ LIMA, devidamente qualificado nos 

autos, pela prática da infração penal prevista no artigo 155, §§ 1º e 4º, 

inciso I, c/c artigo 61, alínea “h”, ambos do Código Penal(...) Por fim, 

acompanhando as recentes decisões dos tribunais superiores, 

considerando que se trata de crime de Furto qualificado praticado durante 

repouso noturno, nos termos do artigo 155, §1º, do Código Penal, aumento 

em 1/3 (um terço) da pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena em 

03(três) anos e 01 (um) mês de reclusão.Para cumprimento da 

reprimenda, fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, 

do Código Penal.Ainda, nos termos do artigo 69 do Código Penal, fixo a 

pena final e definitiva de multa aplicada ao sentenciado, proporcionalmente 
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em 25 (vinte e cinco) dias-multa. (...) Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e:1. Expeça-se a guia definitiva; 2. Proceda-se à 

comunicação eletrônica ao TRE/MT para suspensão dos direitos políticos 

do sentenciado, com fundamento no artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal;3. Comuniquem-se os institutos estadual e nacional de 

identificação para as devidas anotações;4. Considerando a atuação 

profissional do Defensor Dativo nomeado às fls. 37, e observando o 

disposto no artigo 303 do Provimento n.º 41/2016-CGJ (CNGC), arbitro 

honorários advocatícios em 10 (dez) URH’s. Expeça-se certidão com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso (artigo 302, §3º, da CNGC).Após, nada 

mais havendo, arquivem-se os autos com baixa definitiva na 

distribuição.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9794 Nr: 1750-34.2005.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANO SANTANA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A/MT

 Vistos.

Considerando a petição às fls. 125, determino a expedição de Carta 

Precatória para intimação do acusado em seu novo endereço, a fim de que 

este constitua advogado e apresente Resposta à acusação, por escrito, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de ser-lhe nomeado um 

defensor dativo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63638 Nr: 3278-83.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12.880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por AYMORÉ CRÉDIO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face de SANDRO XAVIER DOS 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 06//20/v.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls. 21. Restando 

infrutífera conforme certidão de fls. 26.

 A exequente informou a desistência da ação, fls. 29.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a 

desistência da ação (fls. 29), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.

 Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47456 Nr: 1371-78.2014.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de DIVINO CHAVIER DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 07/25.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls. 26/V. 

Restando infrutífera conforme certidão de fls. 32.

A parte autora informou a desistência da ação às fls.51, devido à 

satisfação da pretensão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a 

desistência da ação (fls. 51), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.

 Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63729 Nr: 64-50.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA DA SILVA 

CARNEIRO - OAB:25186/O

 Vistos.

Considerando certidão de fls. 69, a qual o acusado informa não possuir 

condições de constituir um advogado.

Nomeio a ilustre advogada Dra. Larissa da Silva Carneiro, OAB/MT 

25186/O, para exercer a defesa do réu Nilson Alves Martins, devendo ser 

intimado pessoalmente da presente nomeação e se manifestar nos autos 

no prazo legal.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50770 Nr: 1188-73.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONE CLAUDIO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e 

CONDENO o réu RONI CLAUDIO DE SOUZA, devidamente qualificado nos 

autos, pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §9º, do Código 

Penal com as implicações da Lei nº 11.340/06(...) torno definitiva a pena 

04 (meses) e 03 (três) dias de detenção para o crime de Lesão Corporal 

decorrente de Violência Doméstica. Para cumprimento da reprimenda, fixo 

o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal(...) Contudo, analisando os autos, verifico a incidência a prescrição 

da pretensão punitiva do Estado, pois recai em desfavor do réu a 
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imputação da prática do crime com incurso no artigo 129, § 9º do Código 

Penal com as implicações da Lei nº 11.340/06, em que a pena definitiva, 

ora fixada, é 04 (meses) e 03 (três) dias de detenção, cujo lapso 

prescricional é 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do 

Código Penal.A denúncia foi recebida em 15.08.2015 (fls. 4/5), ou seja, há 

mais de 03 (três) anos, sendo este o último marco interruptivo da 

prescrição existente nos autos.Cumpre frisar que a prescrição é matéria 

de ordem pública e deve ser apreciada a qualquer momento, até mesmo 

por ser questão prejudicial do mérito.Assim dispõe o Código de Processo 

Penal, em seu artigo 61:Em qualquer fase do processo, o juiz, se 

reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.Diante do 

exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado Roni Claudio de Sousa, 

devidamente qualificado, com fundamento legal no Código Penal, artigo 

107, inciso IV, primeira figura (prescrição) combinado com artigo 109, 

inciso VI.Após, nada mais havendo, arquivem-se os autos com baixa 

definitiva na distribuição.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55993 Nr: 1973-98.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido contido na denúncia em relação 

ao crime de furto. E PROCEDENTE em relação ao crime de corrupção de 

menores para CONDENAR o acusado Antônio Ferreira Duarte devidamente 

qualificado nos autos, o que faço com fulcro assente e no artigo 244 B da 

lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)(...) Por fim, por 

inexistirem causas especiais de diminuição ou aumento, motivo pelo qual 

torno definitiva a pena 01 (um) ano de reclusão para o crime de Corrupção 

de menores.Para cumprimento da reprimenda, fixo o regime inicial aberto, 

nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.O tempo da prisão 

provisória imposta ao réu não tem o condão de alterar o regime fixado 

mediante o cômputo previsto no artigo 387, §2º, do CPP.Considerando os 

artigos 43, IV e 46 caput, substituo as penas privativas de liberdade por 

pena de prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública.Tendo 

o acusado respondido ao processo em liberdade, concedo-lhe o direito de 

recorrer em liberdade.Ante a inexistência de dilação probatória quanto a 

eventual prejuízo material sofrido pela vítima, deixo de fixar valor mínimo 

para reparação dos danos, conforme determinado pelo CPP, artigo 387, 

inciso IV, sem prejuízo de, caso queira, a ofendida discutir tal matéria no 

juízo cível.(...) Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se 

e:Considerando a atuação profissional do Defensor Dativo nomeado à 

fl.62, e observando o disposto no artigo 303 do Provimento n.º 

41/2016-CGJ (CNGC), arbitro honorários advocatícios em 10 (dez) URH’s. 

Expeça-se certidão com o valor total e corrigido dos honorários que lhe 

são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (CNGC, 

artigo 302, §3º).Transitada esta sentença em julgado, comuniquem -se os 

institutos de identificação deste Estado e Nacional.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45396 Nr: 2386-19.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO PINTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa da Silva Carneiro - 

OAB:OAB/MT 25186/O

 Vistos.

Analisados os autos, constato ter o advogado Dr. Edivaldo José 

Gonçalves Filho declinado sua nomeação em patrocinar a defesa do 

acusado Luis Fernando Pinto Barbosa por motivo de foro íntimo. Ademais, 

atualmente esta Comarca não conta com Núcleo da Defensoria Pública 

para atendimento dos jurisdicionados hipossuficientes.

Considerando-se que nenhum acusado será processado ou julgado sem 

defensor (CPP, artigos 261 e 263), nomeio advogada dativa para 

patrocinar a defesa do réu na pessoa da Dra. Larissa da Silva Carneiro, 

OAB/MT 25186/O, que deverá ser intimada pessoalmente para tomar 

conhecimento da presente nomeação e se manifestar nos autos no prazo 

legal.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61064 Nr: 1714-69.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSINO MEDEIROS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6512-B/PA

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa técnica a se manifestar no 

prazo legal, acerca das testemunhas não localizadas, conforme 

devolução de carta precatória juntada aos autos as fls. 107/113.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22102 Nr: 2360-26.2010.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO VIEIRA DO NACIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANO VIEIRA DO NACIMENTO, Rg: 

2043356-5, Filiação: Judidy Leopoldina do Nascimento Vieira e João Vieira 

Neto, data de nascimento: 23/07/1987, brasileiro(a), eletrista. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DE ACORDO COM A EXORDIAL ACUSATÓRIA, NA 

DATA DE 05 DE OUTUBRO DE 2010 NA AV. PERIMETRAL SUL, Nº 526, 

BAIRRO INCONFIDENTES, VILA RICA-MT, O DENUNCIADO JULIANO VIEIRA 

DO NASCIMENTO, SUBTRAIU PARA SI, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, COM 

EMPREGO DE ARMA DE FOGO, COISA ALHEIA, CONSISTENTE EM 01 

(UMA) CAMINHONETE MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 TRITON, 3.2, 

COR PRATA, ANO/MODELO 2008/2008, PLACA NKB-9910 DA VÍTIMA 

ANTONIO BARCELOS, INCURSANDO NA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA 

NO ARTIGO 157 §2º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. A DENÚNCIA FOI 

RECEBIDA EM 17 DE MAIO DE 2016.

Despacho: Vistos.Tendo em vista a resposta de ofício, juntado às fls. 

111.Defiro o pedido Ministerial de fls. 107, cite-se o réu por edital, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Transcorrido o prazo sem resposta do réu, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para os fins do artigo 366 do 

CPP.Às providências.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 05 de dezembro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48297 Nr: 2002-22.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA VIANA SALES - 

OAB:5.913-B/MT
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa a se manifestar no prazo legal, a 

fim de apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56757 Nr: 2388-81.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILDO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA VIANA SALES - 

OAB:5.913-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa a se manifestar no prazo legal 

acerca das testemunhas não localizadas (fls. 99).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42913 Nr: 183-84.2013.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO CHAVIER DE OLIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de DIVINO CHAVIER DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 07/25.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls. 26/V. 

Restando infrutífera conforme certidão de fls. 32.

A parte autora informou a desistência da ação às fls.51, devido à 

satisfação da pretensão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a 

desistência da ação (fls. 51), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.

 Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18511 Nr: 1549-03.2009.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILAN ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em face de AILAN ANTONIO 

GONCALVES, devidamente qualificado nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 11/21.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls. 22/23. 

Restando frutífera conforme certidão de fls. 31/32 e infrutífera conforme 

certidão de fls 51.

 A parte autora requereu o arquivamento provisório da demanda conforme 

fls. 54, deferido às fls. 55. Postulou às fls. 60, a parte autora requereu 

novamente o arquivamento provisório da demanda, deferido às fls.61.

A exequente informou a desistência da ação, fls. 66.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a 

desistência da ação (fls. 66), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.

 Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64626 Nr: 682-92.2018.811.0049

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado da parte 

autora para proceder a apresentação das primeiras declarações e dar 

andamento ao feito.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38803 Nr: 770-80.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:62.563/RS, GISIANE MACHADO DA SILVEIRA - 

OAB:82.567/RS, VICENTE TESTON MACHADO - OAB:84.999/RS

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Para melhor adequação da pauta, REDESIGNO a oralidade anteriormente 

aprazada para a data de 23/01/2019 às 14h00min.

Intimem-se as partes com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 59166 Nr: 2140-89.2018.811.0035

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA SOUZA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JUNIOR MARIANO DA 

SILVA - OAB:24893/O

 DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO Nº 2528/18.

 Vistos em correição.

Colacionou-se aos autos nesta data Alvará de Soltura nº 

1014044-97.2018.8.11.0000.05.0001-22– 2ª Câm. Crim. concedido por 

meio da liminar nos autos de Habeas Corpus nº 1014044-97.2018 – 

CLASSE 307 – CNJ – COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT (Cód. 59166) pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinando a 

substituição da prisão preventiva da paciente Silvia Souza Araújo pela 

prisão domiciliar.

Assim, cumpra-se integralmente a retro decisão em seus exatos termos, 

advertindo a paciente acerca das condições cautelares que lhe foram 

impostas e da necessidade de obediência, sob pena de nova custódia 

cautelar ser-lhe decretada.

VALE A PRESENTE COMO MANDADO E OFÍCIO NO QUE COUBER.

Intimem-se o MPE e a defesa acerca da presente.

Cumpra-se.

 ____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8569 Nr: 767-09.2007.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a juntada de cálculos da contadoria 

do Juízo(fls.157/160), IMPULSIONO o feito a parte autora para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38803 Nr: 770-80.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:62.563/RS, GISIANE MACHADO DA SILVEIRA - 

OAB:82.567/RS, VICENTE TESTON MACHADO - OAB:84.999/RS

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos patronos do réu para que 

manifestem-se acerca do interesse na oitiva das testemunhas, uma vez 

que na peça de defesa prévia informou o desinteresse na prova 

testemunhal, mas apresentou o rol(Ref.20).Caso manifestem interesse na 

oitiva das testemunhas arroladas declinar o endereço e qualificação 

visando a intimação para a solenidade aprazada para o dia 23/01/2019, às 

14:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58303 Nr: 1837-75.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suenir Carvalho Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de citação/intimação, por meio de guia a ser 

expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43298 Nr: 855-32.2016.811.0035

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Sousa Brito Filho - 

OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, Sergio 

Henrique Guareschi - OAB:9724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 IMPULSIONO os autos ao requerido, cientificando-o de que a parte autora 

apresenbtou o débito alimentar atualizado, conforme REF. 167.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47502 Nr: 705-17.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renildo Fraga Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de acordo entre RENILDO FRAGA RAMOS e 

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, todos já qualificados nos autos.

 Conforme petição de ref.32 acostada aos autos, o executado informou a 

quitação do débito.

 Fundamento e decido.

Considerando-se que o executado informou o cumprimento da obrigação 

(ref.32), bem como o exequente instado a manifestar-se quedou-se 

inerte(ref.44), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução com resolução do mérito.

Custas conforme acordado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44453 Nr: 1314-34.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jéssica Barbosa Silva, Wilker da Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.M.ABED - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17747

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43395 Nr: 884-82.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS ALVES PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37848 Nr: 437-31.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 

- ELETROKASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37277 Nr: 148-98.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40116 Nr: 1283-48.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR CAVEQUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata de Souza - 

OAB:68.424/PR

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Em atenção ao provimento nº 16/2018-CM que estabelece o período de 

recesso forense e plantão judiciário, REDESIGNO a oralidade 

anteriormente aprazada para a data de 24/01/2019 às 16h20min.

Intimem-se as partes com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40116 Nr: 1283-48.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR CAVEQUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata de Souza - 

OAB:68.424/PR

 Código nº: 40116

DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

imprescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 16/01/2019 às 16h40min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40116 Nr: 1283-48.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR CAVEQUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata de Souza - 

OAB:68.424/PR

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a defesa do réu para intimá-la 

da expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas e 

interrogatório do réu para as comarcas de Rondonópolis/MT, Lajes/SC, 

Jaguapitã/PR.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22127 Nr: 939-32.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Claudio de Moura Oliveira, Emerson 

Maurício Anjos de Moura, Clemeilton Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP, 

Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30267 Nr: 1102-75.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Joel de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROADAM JHONEI DE 

PAULA LEAL, para devolução dos autos nº 1102-75.2012.811.0092, 

Protocolo 30267, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30946 Nr: 445-02.2013.811.0092

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jesus de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Cardoso de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.: 30946

Decisão

 Intime-se a parte requerente para apresentação das contrarrazões 

recursais.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para 

apreciação do recurso interposto.

Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21555 Nr: 365-09.2011.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, 

Emal - Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Vara Única de Alto Taquari, 

Dirceu Sossai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonadabe dos Reis Santiago - 

OAB: 7.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 21555

DESPACHO

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Art. 485, III e § 1º do 

NCPC).

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31662 Nr: 1218-47.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, Silvio José 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Izauda Maria Santos Martins, Erney 

Martins Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho - 

OAB:3.981-MT, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Código nº 31662

 DESPACHO

Intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os embargos opostos as fls.100-102 (Art. 1.023, § 

2º, do CPC), bem como sobre os documentos de fls.103-103/107.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30472 Nr: 1327-95.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelma Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Donizetti Ferreira 

Cerantes - OAB:14255-MT

 Cód. nº 30472

DESPACHO

Notifique-se a ré, através de seu Patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas razões recursais.

Após, ao Ministério Público para apresentação de Contrarrazões.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20721 Nr: 863-42.2010.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Moreno Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 20721

DESPACHO

Notifique-se o réu, através de seu Patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas razões recursais.

Após, ao Ministério Público para apresentação de Contrarrazões.

Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17395 Nr: 549-67.2008.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaraci Martins Manoel e Duarte Casadei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Cód. nº 17395

DESPACHO

Notifique-se a ré, através de seu Patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas razões recursais.

Após, ao Ministério Público para apresentação de Contrarrazões.

Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33074 Nr: 817-14.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BYdS, Sheila Maria Ferri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzira Manoel da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA CAROLINE SANTANA - 

OAB:62872

 Código 33074

DESPACHO

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Art. 485, III e § 1º do 

NCPC).

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21055 Nr: 1197-76.2010.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Unidade Regional de 

Reestruturação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate, Jairo Marcos Bortolás, 

Maria de Lurdes Kuhn Bortolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 21055

DESPACHO

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

atualização do débito e, na sequencia, venha-me conclusos para 

deliberação quanto ao pedido de penhora on-line via BacenJud.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31090 Nr: 606-12.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sary e Irmãos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica Municipal de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Martins Rezende - 

OAB:47143/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Assim, considerando tratar-se a prescrição de matéria de ordem pública, 

uma vez comprovada nos autos, de ofício, reconheço a prescrição dos 

títulos encartados à inicial e, julgo improcedente o pedido, Com Resolução 

do Mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.Condeno a parte autora no pagamento das custas e honorários, os 

quais fixo em 1.000,00 (mil reais).P.I.Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 

2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31613 Nr: 1171-73.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lúcia Gomes - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31613

Despacho

Diante da certidão de fls. 79, intime-se o exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, providenciar o recolhimento da complementação das diligências 

do oficial de justiça.

Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16088 Nr: 439-05.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás, Maria de Lurdes Kuhn 

Bortolas, Pedro Sachser Bigas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Cód. nº 16088

Despacho

 Diante da manifestação da parta exequente de fls. 165/169, intime-se a 

parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, se 

manifestar.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15129 Nr: 667-14.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 15129

Despacho

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 10 dias, manifestar-se à 

certidão de fls. 148/148, vº.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21049 Nr: 1190-84.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebes-Mar Rodrigues de Souza, Clebes-Mar 

Rodrigues de Souza -Mercado Denis, Eguimar Rodrigues Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 21049

 DECISÃO

Considerando o cancelamento da penhora, intime-se o exequente para, no 

prazo de 5 dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30969 Nr: 473-67.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geisiane Lopes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:OAB/MT: 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 30969

Sentença.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Fundo 

de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG Brasil – 

Multicarteira S.A em face de Geisiane Lopes Alves, todos devidamente 
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qualificados nos autos.

Ocorre que, conforme AR de fls. 62, a parte exequente fora pessoalmente 

intimada para se manifestar sobre o despacho de fl. 59, obedecendo ao 

dispositivo do artigo 485, §1º do NCPC, porém não houve manifestação, 

conforme certidão de fl. 63.

 É o breve relato. Fundamento.

No presente caso verifica-se que a parte exequente deixou de dar o 

regular andamento ao feito, mesmo tendo sido intimada (fl. 63), 

mantendo-se inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte exequente da demanda, com considerável lapso 

temporal. Fato este que cabalmente caracteriza demasiada desídia no 

prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22829 Nr: 543-21.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregório Tolentino Moretti de Almeida, Adha 

Kerolaine de Souza Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 22829

Decisão

Homologo, o acordo entabulado entre as partes informado às fls. 45/46, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, suspensa a execução, nos termos do art. 922, caput, do 

Código de Processo Civil.

Determino a remessa do feito ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19834 Nr: 1429-25.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helber Henrique Irgang, João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT

 Código: 19834

Despacho

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 05 dias, manifesta-se no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30011 Nr: 852-42.2012.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Laelson Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alpha Jales Veiculos Ltda - EPP, BV Finaceira 

S.A. Credito, Financiamento e Investimento.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684, ROBERTO 

MENDES DIAS - OAB:115433

 Cód. nº 30011

DESPACHO

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30899 Nr: 401-80.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aletheia Cristiane Blau & Cia Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calmax Montagem Industriais, RDV Montagens 

Industriais Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 30899

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Lucros Cessantes 

movida por Aletheia Cristiane Blau & Cia LTDA - ME em face de CALMAX 

MONTAGENS INDUSTRIAIS E RDV MONTAGNES INDUSTRIAIS LTDA EPP, 

ambos devidamente qualificados.

 Às fls. 88, a requerente pugnou pela extinção do feito.

Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual extingo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Custas finais ao requerente e sem honorários.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30397 Nr: 1243-94.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aletheia Cristiane Blau & Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 30397

 SENTENÇA

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Nacional em face de 

Aletheia Cristiane Blau & Cia LTDA-ME.

 Conforme certidão de (fls.86), o exequente foi intimado para se 

manifestar, sob pena de extinção, contudo, até a presente data não houve 

providências pelo autor.

É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a exequente deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se com larga 

escala temporal sem manifestação da parte autora, fato este que 

caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.
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Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 3 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15673 Nr: 25-07.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Chagas Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Humberto 

Marchezan Auzani - OAB:MT6624, ROGÉRIO DE BARROS CURADO - 

OAB:10.944/ MT

 Código: 15673

Despacho

Diante da certidão de fls. 112, intime-se o exequente para, no prazo de 10 

dias se manifestar no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14010 Nr: 754-04.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertibras S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Cód. n° 14010

DESPACHO

Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o pleito de fls.225/226.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32454 Nr: 335-66.2014.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Ibrantina de Oliveira Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Elias Pereira dos 

Santos - OAB:6181/MS, Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 Cód. 32454

Despacho

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 10 dias, manifestar-se ao 

petitório de fls. 109/111.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20005 Nr: 153-22.2010.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank Internacional Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Renato Papi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7901/MT, Manoel Archanjo Dama Filhho - OAB:4.482 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no DL n. 911/69 e no art. 487, I e 304 do 

Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do requerente o domínio e 

a posse plena e exclusivo do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

levantando o depósito judicial e facultando a venda pelo requerente, na 

forma do art. 2º do mesmo diploma legal.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas, as quais já foram recolhidas, e honorários 

advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC.Expeça-se o 

necessário.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.P.IAlto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17026 Nr: 1169-16.2007.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES 13 PONTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de THESSALÔNICO DE OLIVEIRA, Zaira 

Oliveira Ribeiro da Costa, Newton Santos de Oliveira, Márcio de Oliveira, 

Sementes Natureza Ltda, Heloísa Vilela Oliveira, Danilo Vilela Oliveira, 

Vinicius Vilela Oliveira, Geraldo Henrique De Oliveira Brandão, Suzette de 

Oliveira Brandão, Sérgio Luiz de Oliveira Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarito Pereira - 

OAB:7.531/GO, Diogo Bernardino - OAB:23.439/GO, Ezequiel Morais - 

OAB:18.501/GO

 Cód. 17026

DESPACHO

INTIME-SE o requerente, via DJE, para se manifestar acerca 

correspondências (ARs) devolvidas.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32683 Nr: 463-86.2014.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sary e Irmãos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Martins Rezende - 

OAB:47143/PR

 Código 32683

Embargos à Execução

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Embargos à execução interposto pela FAZENDA 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI/MT em face de SARY E 

IRMÃOS LTDA, todos devidamente qualificados.

 Pois bem, considerando a extinção dos autos da Execução de Título 

Executivo Extrajudicial – Código 31090, observo a perda do objeto dos 

presentes autos, em razão da relação de acessoriedade entre este 

processo e o principal.

Ante o Exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

 Os honorários já foram arbitrados nos autos de Execução – Código 

31090.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 774 Nr: 185-37.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Briancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 SENTENÇA

O presente feito tramita há mais de 22 anos.

Em petição apresentada as fls. 201-202, o executado requereu a extinção 

do processo, em razão do acordo celebrado entre as partes no ano de 

2008, no bojo dos autos 6258.

Cumprindo a decisão proferida as fls. 213-214, o exequente foi 

devidamente intimado para se manifestar sobre o pedido extintivo, porém, 

nada argumentou, embora tenha protocolado petição a fl. 218.

Com efeito, analisando o Instrumento Particular de Confissão de Dívida 

juntado as fls. 206-207, observo que no parágrafo único da cláusula 

primeira consta que: “Além das dívidas elencadas nesta cláusula, não 

existem outras dívidas de responsabilidade direta e/ou indireta dos 

confitentes junto ao Banco Bradesco, seja vencida ou vincenda; (...)”.

Nesse cenário, diante da composição amigável celebrada pelas partes, 

entendo que a presente execução também deve ser extinta, devido à 

satisfação da obrigação, mesmo não tendo constado expressamente no 

termo de acordo o número destes autos.

Até porque, apesar de devidamente intimado para manifestação, o banco 

exequente não apresentou qualquer argumento que pudesse afastar a 

tese da satisfação da obrigação lançada pelo executado, preferindo 

manter silêncio quanto ao assunto.

 ANTE O EXPOSTO, considerando a satisfação da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a presente execução movida pelo Banco Bradesco S/A em face 

de Irineu Briancini, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Por consequência, torno sem efeito o leilão designado e determino a baixa 

das penhoras.

Sem honorários advocatícios, uma vez que também foram objeto do 

acordo.

Condeno o executado no pagamento das custas processuais.

P.I.

Alto Taquari/MT, 5 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30572 Nr: 40-63.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Vieira Barbosa, Francisco Vieira 

Barbosa - ME, Noemi Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:11.562 -MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 DECISÃO

Trata-se de Pedido de Cancelamento de Leilão apresentada pelo 

executado Francisco Vieira Barbosa – ME, alegando divergência entre o 

preço do bem constante na decisão e no edital da hasta.

 É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos verifico que realmente o edital publicado pelo leiloeiro 

consta percentual de valores para arrematação do bem penhorado 

divergente daquele fixado na decisão judicial.

Entretanto, tal vício não justifica a suspensão nem o cancelamento do 

leilão, por ausência de prejuízo ao executado, sobretudo por se tratar de 

processo que tramita há mais de cinco anos.

Isso porque, para correção do equívoco, basta que o leiloeiro corrija o 

equívoco e informe aos eventuais interessados que a arrematação 

somente ocorrerá pelos valores definidos na decisão judicial, ou seja, 

“valor da avaliação em primeiro leilão e percentual mínimo de 70% (setenta 

por cento) em segundo leilão.”

ANTE O EXPOSTO, rejeito o pedido de cancelamento do leilão.

Intime-se imediatamente o Leiloeiro sobre a presente decisão, a fim de 

oferecer o bem pelos valores constantes na decisão judicial de fls. 79.

 Intimem-se.

Alto Taquri/MT, 5 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49038 Nr: 1630-02.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACKENBAUER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358 - MT

 Considerando o desinteresse manifestado por uma das partes cancelo a 

audiência de conciliação designada para o dia 11/12/2018.

Intimem-se a conciliadora e as partes.

Após, retornem conclusos para decisão ou sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33934 Nr: 76-37.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate, Jairo Marcos Bortolás, 

Maria de Lurdes Kuhn Bortolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Ofício recebido do Juízo Deprecante (Ref. 70), intime-se 

imediatamente o Leiloeiro sobre a retirada/exclusão do Leilão dos imóveis 

matrícula nº 1.883 e 1.884 do RGI de Alto Taquari/MT, bem como sobre 

necessidade de informação aos interessados na arrematação da 

existência de parceria agrícola sobre o imóvel matrícula sob o nº 1.750 do 

RGI de Alto Taquari/MT, sendo desnecessária a retificação do edital, 

devido a falta de tempo hábil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36137 Nr: 59-64.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória (art. 201 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Monteiro David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Alexandre Rumiatto - 

OAB:.16856/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o recebimento de Ofício do Juízo Deprecante (Ref. 40), 

intime-se imediatamente o Leiloeiro sobre a suspensão do leilão designado 

nestes autos.

Após, devolva-se a precatória à origem, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51734 Nr: 2706-61.2018.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOM, WLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Dê-se vista ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31896 Nr: 129-52.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRB, ARRB, ABB, ABRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Cód. nº 31896

Sentença

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Allyff Mykaell 

Rocha Barbosa, Allka Rakelly Rocha Barbosa e Alfredy Bosco Rocha 

Barbosa, representados por seu genitor em face de Raquel Rocha 

Amorim, ambos qualificados nos autos.

Conforme Termo de Audiência de fls. 49/50, o exequente requereu a 

desistência da ação com a concordância da executada.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção e arquivamento do feito.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para a defesa dos 

exequentes em juízo no importe de 2 (dois) URH.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Desnecessária a intimação do requerido, uma vez que não houve 

apresentação de resposta.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.

Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20477 Nr: 621-83.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira, Fábio Vilela de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Olga Coelho de Oliveira, Ary Coelho 

de Oliveira, Marly Subtil de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 20477

Despacho

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar a cópia 

atualizada da matrícula do imóvel penhorado às fls. 61.

Após, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de fls. 

84/85.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21932 Nr: 744-47.2011.811.0092

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Subtil de Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Vilela de Carvalho, Iran Negrão Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ene Maia Timo - OAB:22017/GO, 

Roberto Marques de Souza - OAB:7487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR

 Cód. 21932

 Despacho

Cumpra-se decisão de fl. 108/109, vº.

Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51741 Nr: 2714-38.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdJMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLIMAR BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:25801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II - DEFIRO o pedido de guarda provisória dos menores em favor da autora.

 III - Diante da ausência de comprovação de rendimento do requerido, 

DEFIRO o pedido de alimentos provisórios e fixo-os em 40% (quarenta por 

cento) do salário mínimo mensal, a partir da citação, devendo ser 

depositado até o dia 10 de cada mês na conta de titularidade do menor 

informado na inicial.

IV – INTIMEM-SE as profissionais do Juízo para realização de estudo 

psicossocial com a parte autora e os menores, no prazo de 15 dias, a 

serem juntados nos autos.

V - Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a 

remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.

VI - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC.

VII - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

VIII - ADVIRTAM-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14963 Nr: 513-93.2006.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993

 Código 14963

DECISÃO

Considerando o Ofício de fl. 387, oficie-se ao Juízo da Comarca de Santo 

Antônio do Leverger solicitando anuência para transferência do réu, 

instruindo-se o expediente com cópia do atestado de vaga de fl. 388.

Cumpra-se com urgência por se tratar de RÉU PRESO.

 Alto Taquri/MT, 5 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51735 Nr: 2707-46.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro o pedido de justiça gratuita.

II – Intime-se a parte executada pessoalmente para, no prazo de 03 (três) 
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dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 2.298,60 

(Dois mil duzentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), bem como 

as prestações que vencerem até o efetivo pagamento, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial e 

prisão civil (pelo prazo de até 03 (três) meses), com fulcro no artigo 528, §

§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil.

III – Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente.

IV – Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51732 Nr: 2704-91.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

 II – Diante da ausência de comprovação de rendimento do requerido, 

DEFIRO o pedido de alimentos provisórios e fixo-os em 40% (quarenta por 

cento) do salário mínimo mensal, a partir da citação.

III – Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a 

remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.

 IV - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC.

V - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

VI - ADVIRTA-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.

 VII - DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como 

tome as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de 

justiça, como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51739 Nr: 2713-53.2018.811.0092

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ANDREOTTI - 

OAB:285301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a 

requerida confira ao requerente o direito de visitar sua filha e tê-la em sua 

companhia em finais de semana alternados, um com a requerida e o outro 

com o requerente buscando a menor na sexta feira e entregando no 

domingo; feriados intercalados buscando a menor às 10:00 horas e 

entregando às 17:00 horas; dia dos pais com o autor buscando a menor 

às 10:00 horas e entregando às 17:00 horas e Natal e Ano Novo 

intercalados e alternados de tal sorte que no primeiro ano o natal será na 

companhia do autor e o ano novo na companhia da requerida. Intime-se a 

requerida para cumprimento da liminar.Nos termos do artigo 334 e 

parágrafos do Código de Processo Civil e do Provimento nº 09/2016 do 

Conselho da Magistratura, determino a remessa deste feito ao Centro de 

Conciliação e Mediação. CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que 

compareça à audiência acompanhada de advogado ou defensor público, 

consignando que o termo inicial para apresentação da contestação 

observará o disposto no artigo 335 do CPC. Consigne ainda que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.ADVIRTAM-SE as partes que o 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do 

artigo 334 do CPC.Ciência ao Ministério Público.Intime-se.

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49143 Nr: 214-91.2016.811.0084

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ericon Dias da Silva, Ismael Matias Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, Telefone ( ) 

-. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: intimação de terceiros interessados a fim de que postulem no 

prazo de 30 (trinta) dias eventual restituição de valores depositados, nos 

casos em que o mandado não tenha sido cumprido no período entre a data 

da instalação da Comarca de Apiacás - MT, até 08/04/2016 e ainda, dos 

ex-servidores que tenham laborado no cumprimento de mandados no 

mesmo período, devendo a publicação ocorrer três vezes de forma 

consecutiva no Diário da Justiça Eletrônica;

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências em que os Oficiais 

de Justiça da Comarca de Apiacás-MT, com fundamento na Lei 

10.139/2014, “que dispõe sobre o rateio dos valores correspondentes a 

depósitos pretéritos, destinados a cumprimento de diligências efetuadas 

pelos oficiais de justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”, 

pleiteiam a ratificação dos valores existes na conta da Central de 

Mandados correspondentes a depósitos pretéritos.

Despacho/Decisão: Determino:1- Expeça-se Edital de intimação de 

terceiros interessados a fim de que postulem no prazo de 30 (trinta) dias 

eventual restituição de valores depositados, nos casos em que o mandado 

não tenha sido cumprido no período entre a data da instalação da Comarca 

de Apiacás - MT, até 08/04/2016 e ainda, dos ex-servidores que tenham 

laborado no cumprimento de mandados no mesmo período, devendo a 

publicação ocorrer três vezes de forma consecutiva no Diário da Justiça 

Eletrônica; 2- Oficie-se a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de 

Mato Grosso, para que dê ampla publicidade aos advogados que integram 

àquele quadro para que querendo pleiteiem eventual ressarcimento dos 

montantes relativos a mandados não cumpridos do período acima indicado, 

devendo o pedido estar instruído com cópia do comprovante do depósito e 

indicação do processo, e ainda, o número da conta corrente para eventual 

depósito, no prazo de 30 (trinta) dias; 3- Oficie-se a Procuradoria das 

Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, para que pleiteiem eventual 

ressarcimento dos montantes relativos a mandados não cumpridos do 

período acima indicado, devendo o pedido estar instruído com cópia do 

comprovante do depósito e indicação do processo, e ainda, o número da 

conta corrente para eventual depósito, no prazo de 30 (trinta) dias; 4- 

Certifique a senhora Gestora o nome de todos os servidores que atuaram 

como oficial de justiça desde a criação da Comarca até dia 08/04/2016, 

nominando e indicando qual período que cada um exerceu a função, após, 

com a informação acostada, intime-se todos os oficiais desta Comarca, 

bem como, àqueles que não mais exercem a atividade nesta Comarca, 

para que indiquem o numero da conta na qual deverá ser realizado 

eventual depósito;5- Oficie-se ao Gerente da Agência Bancaria para que 

encaminhe extrato da conta, desde abertura até a presente data;Com a 

juntada das devidas certidões e informações, volte-me os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raquel Brazil da Silva-, 

digitei.

Apiacás, 06 de dezembro de 2018

Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55788 Nr: 972-02.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins de Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de seu 

representante legal, ofereceu denúncia contra LUCIANO DE OLIVEIRA DA 

SILVA vulgo “Luci” e ANDRÉ RIOS VOLPE, já qualificado nos autos, por 

infração ao artigo 157, §3º, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alíneas “c” 

segunda parte e alínea “h” todos do Código Penal.

 Consta do inquérito policial, que por volta do dia 28/04/2018, em horário 

aproximado das 11h40min, na residência da vítima, situada na Estrada do 

Mutum, em zona rural deste município de APIACÁS/MT, os denunciados 

LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA e ANDRÉ RIOS VOLPE, agindo em 

coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, 

visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o 

emprego de arma branca (foice), bem como utilizando-se de recursos que 

dificultaram a defesa da vítima, a qual tinha 69(sessenta e nove) anos de 

idade, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistente em 01( 

automóvel Fiat/Uno, Mille Way Econ, cor Branca, ano 2011/2011, Placa 

NJW 5485, além de pertences pessoais como 01 (uma) faca de cor prata 

de mais o menos 22 cm de lâmina, marca pantanal inox, com a descrição: 

“Luís Ernesto da Frota” resultando na morte de Luís Ernesto da Frota, 

proprietário dos bens subtraídos.

 Apurou-se que na data dos fatos, os denunciados se dirigiram até a 

residência da vitima, exigindo-lhe certa quantia em dinheiro. Ao informar 

que não tinha nenhum valor, os denunciados utilizando-se de chicotes e 

uma foice, começaram a agredi-lo.

 Na denúncia, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favorável a conversão da prisão temporária pela preventiva do 

denunciado Luciano. Ressalto ainda, que quando da denúncia o 

denunciado André Rios Volpe encontrava-se foragido.

 A denúncia foi recebida em 20/06/2018 à Ref. 05, ocasião em que foi 

decretada a prisão preventiva do mesmo.

Mandado de prisão preventiva positivo para o reeducando Luciano à Ref. 

11.

Carta precatória de citação do denunciado acostada às autos à Ref.16, 

onde o mesmo manifestou não possuir condições financeiras para 

constituir advogado, requerendo assistência pela defensoria pública.

 À ref. 24, a advogada nomeada para patrocinar a defesa do denunciado 

apresentou resposta à acusação, sustentando pela absolvição sumária do 

acusado, ou sendo negada em sede sumária, requereu a absolvição no 

decorrer da instrução criminal.

 Despacho designado audiência de instrução á ref. 28.

 À Ref. 40 a advogada nomeada Drª. Ana Maria Fernandes de Andrade 

Vincenzi, peticionou declinando a nomeação a ela conferida, ocasião em 

que fora nomeado o advogado Dr. Dionir Adriano Contreira à ref. 43.

À Ref. 56, aberta a audiência de instrução, contatou-se a presença do 

denunciado Luciano de Oliveira da Silva, bem como das testemunhas e 

informantes Mateus Damásio da Silva, Eliene Carneiro Frota, Jurandir 

Caetano Balbino, José Luiz Lima da Silva, Digna Serna Zarate, Domingos 

Cardoso Gomes, Carlos Antônio Portilho Icassatti.

 Na mesma ocasião, visando não prejudicar o andamento do processo 

com relação ao denunciado Luciano que se encontra preso, o 

representante do Ministério Público pugnou pelo desmembramento do feito 

com relação ao denunciado André Rios, tendo em vista que o mesmo até o 

momento da audiência não tinha sido citado.

 Instado a se manifestar quando ao pedido do Ministério Público, a defesa 

não se opôs. No mesmo ensejo, foi deferido o pedido de Ministério Público 

e encerrada a instrução abrindo vistas às partes para apresentação de 

alegações finais.

 O Ministério Público à ref. 77 apresentou alegações finais pugnando pela 

condenação do réu, nos exatos termos da exordial acusatória.

Em contrapartida, a defesa à Ref. 83, requereu a absolvição do réu 

alegando que o crime fora praticado apenas pelo acusado André Rios 

Volpe e, em razão de insuficiência de provas, requer a observância do 

princípio in dubio pro reo e, subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena 

no mínimo legal.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o 

Ministério Público Estadual imputa ao acusado a prática do crime previsto 

no artigo 157, §3º, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alíneas “c” segunda parte 

e alínea “h” todos do Código Penal, figurando como vítima o Sr. Luis 

Ernesto da Frota.

O processo encontra-se formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou 

vícios a sanar. O acusado foi regularmente citado e assistido por 

advogado. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios 

norteadores do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla 

defesa, nos termos constitucionais.

 Presentes as condições necessárias ao exercício do direito de ação, bem 

como os pressupostos processuais legalmente exigidos e, inexistindo 

outras alegações preliminares, adentro ao mérito.

 DA MATERIALIDADE.

 Com efeito, conclui-se que a materialidade delitiva restou comprovada nos 

autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, termos 

de declarações, pelo laudo de exame de local, e na vítima, bem como pela 

prova oral colhida na fase inquisitorial ratificada na fase judicial e sob o 

manto do contraditório.

Conforme exame perinecroscópico houve ferimento corto contuso 

englobando as regiões frontal orbitaria direita, nasal e bucinadora 

esquerda, medindo aproximadamente 10 cm; ferimento corto contuso 

englobando a região frontal esquerda, medindo aproximadamente 10 cm; 

ferimento corto contuso englobando as regiões masseterina esquerda e 

geniana esquerda medindo aproximadamente 7 cm; ferimento corto 

contuso englobando as regiões malar direita e masseteriana direita, 

mediando aproximadamente 10cm; ferimento corto contuso englobando as 

regiões metoidiana e suprahioidiana, medindo aproximadamente 13 cm; 

ferimento corto contuso englobando as regiões infrahioidiana e 

supracraviculares medindo aproximadamente 17 cm.

 Pelo conjunto probatório que emerge os autos, dúvidas não há quanto à 

presença de fato típico, antijurídico e culpável. Da mesma forma, diante da 

análise dos elementos materiais colhidos, todos, são capazes de 

demonstrar a existência de fato criminoso, o qual com animus de subtrair 

coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 

violência à pessoa, ocasionou-lhe lesões provenientes de instrumento 

corto contuso, ocasionando o óbito da vítima.

 DA AUTORIA

Da mesma forma, não resta dúvida quanto à autoria do crime, haja vista 

todo conjunto probatório, principalmente, os depoimentos prestados na 

fase judicial, além da colhida em sede policial , em especial confissão do 

agente que juntamente com André assassinou Luis Ernesto, embora 

negue em juízo a autoria, porém demonstro a sua participação no crime.

Em solo policial, o denunciado confirmou que:

“Que por um período aproximado de meses diz ter trabalhado como 

garimpeiro, na extração de minério de ouro, em uma propriedade que 

pertencia a Luis Ernesto da Frota, a quem apenas conhecia pelo 

designativo “ Seu Luis”, no interior do município de Apiacás/MT. Que tendo 

em vista que teriam conseguido muito pouco ouro, diz ter parado de 

trabalhar para Luis. Que em data que não se recorda com exatidão, 

lembrando apenas ter sido numa tarde de sábado, há aproximadamente 

quatro ou cinco semanas da presente data, quando já fazia cerca de três 

semanas que não mais estava trabalhando para Luis Ernesto, diz ter 

encontrado com um conhecido chamado André Rio Volpi e depois de certa 

cogitação e acordo prévio, juntamente com este decidiu ir ate a casa em 

que Luis Ernesto morava e roubar deste eventual ouro ou dinheiro que 

acreditava que estivesse na posse dele(...) Que assim que lá chagaram 

diz ter passado a conversar com Luis no sentido de que lhe entregasse 
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algum dinheiro e tendo ele dito que não possuía valor algum, diz que então 

Andre desferiu três golpes com um chicote contra as costas de Luis e 

então diz ter se apoderado de uma foice que havia ali e desferido com ela 

dois golpes que atingiram a região do pescoço ou clavicular esquerda de 

Luis. Que alega que então André tomou-lhe a foice das mãos e desferiu 

outros dois golpes que acertaram Luis na mesma região anatômica. Que 

alega que os golpes que desferiu contra Luis não produziram nenhum 

corte no corpo dele, dado que diz que bateu com a foice de maneira que 

ela apenas o contundisse, enquanto que os golpes que diz terem sido 

deferidos por André produziram dois ferimentos cortantes significativos 

na região do pescoço de Luis Ernesto. Que com os golpes deferidos por 

André, Luis Ernesto caiu ao solo e ficou agonizando. Que diz que então 

André jogou a foice fora, em meio a um pasto próximo do barraco onde 

Luis Ernesto morava , e se apoderou de apenas parte de uma cavadeira e 

com este instrumento desferiu mais um ou dois golpes contra o pescoço 

de Luis Ernesto para que esse sangrasse mais rapidamente e morresse. 

Que em seguida diz que André se apoderou de uma espécie de escuma 

que era usada entre a cela e o corpo do cavalo e a colocou sobre a face 

de Luis, qual inda respirava, e pisou no intuito de que este não pudesse 

respirar de maneira alguma e morresse logo. Que então diz que André 

revistou a casa de Luis em busca de ouro e dinheiro e alega que por sua 

vez permaneceu ao lado externo da casa. Que diz ter deixado o par de 

sandálias que calcava e se apoderado de outro par de sandálias de marca 

havaianas de cor preta, que pertenciam a Luis Ernesto. Que em seguida 

diz terem se apoderado de um veiculo Fiat Uno de cor branca que 

pertencia a Luis Ernesto e empreendido fuga com tal carro, contudo em 

determinado trecho da estrada, próximo da divisa da “ Fazenda São Paulo 

com Fazenda Agroconda”, já no município de Nova Monte Verde/MT, diz 

que o carro ficou sem combustível . (...) (...)Que na manha de hoje, 

19/05/2018, diz ter sido detido por policiais militares e em seguida sido 

encaminhado para esta delegacia. Que quando ainda se encontrava com 

os policiais militares diz ter contado a estes uma “estória” não verdadeira 

no sentido de que André teria se desentendido com Luis Ernesto e 

deferido golpes de foice contra este e que inclusive teria tentado evitar o 

fato, chegando inclusive a lesionar-se em uma das mãos, contudo, já 

nesta delegacia de policia diz ter decidido confessar que juntamente com 

André assassinou Luis Ernesto no intuito de roubarem deste ouro e 

dinheiro que acreditavam que ele possuía. Que alega não ter se 

assenhorado de nenhuma grama de ouro ou qualquer valor em dinheiro 

que eventualmente André tenha roubado de Luis Ernesto sem que tenha 

percebido. Que diz não se recordar de ter deixado qual quer objeto ou 

roupa no interior do carro que roubaram de Luis Ernesto e terminaram por 

abandonar a beira da estrada. Que esclarece que o par de sandálias de 

borracha de marca havaianas, com preta, tamanho 41/42 que encontra-se 

calçado por ocasião deste interrogatório, é o mesmo que subtraiu da casa 

de Luís Ernesto quando juntamente com André o assassinou. (...) Que 

seus familiares já tem conhecimento que se encontra nesta unidade 

policial e inclusive diz que conto a seu tio Geovane, morador desta cidade, 

que havia cometido o mencionado crime. Que desde o ano de 1999 diz não 

possuir residência fixa e que por também não ter nenhum trabalho regular, 

diz que vai de cidade em cidade em busca de trabalhos braçais, 

principalmente em garimpos irregulares e que costuma “parar” em 

barracos que comumente existem em tais locais”. (destaquei)

 Em seu interrogatório judicial, o denunciado Luciano negou a autoria do 

delito, alegando que foi na casa da vítima para tentar receber um dinheiro 

que a vítima lhe devia, e que os golpes foram efetuados por André, além 

de tê-lo obrigado a entrar no carro para pegar as mochilas.

Cumpre asseverar que a confissão extrajudicial, uma vez retratada em 

juízo, não pode servir por si só, a ensejar a condenação, até mesmo em 

vista do que dispõe o art. 155 do CPP. Entretanto, a confissão extrajudicial 

reforçada por outros elementos de prova que lhe conferem confiabilidade 

e seriedade, contrapondo-se à fragilidade da versão apresentada em 

interrogatório judicial, formam um conjunto robusto que evidenciam a 

coautoria do denunciado em toda a ação criminosa.

 Em que pese às alegações do denunciado Luciano de que os golpes 

foram deferidos por André, dúvidas não há quanto a sua coautoria, ao 

passo que o próprio denunciado em seu interrogatório informou que 

esteve na residência da vítima, junto com André. Ademais, ainda que não 

tivesse desferido um único golpe, ainda assim, é considerado coautor do 

crime, haja vista que desde o início, em unidade de desígnios com o 

coautor (André) estabelecendo vínculo psicológica nas condutas 

praticadas, principalmente durante a execução da conduta que culminou 

na morte da vítima, onde, adotada essa linha de raciocínio, o denunciado 

realizou coautoria sucessiva, já que, colaborou com a execução iniciada 

pelo comparsa, aderindo ao fato criminoso.

 Desta forma, por onde se caminhe na busca do autor, todas as direções 

levam a coautoria do denunciado na execução de tão bárbaro e covarde 

crime.

 Ressalte-se que, em defesa, o denunciado nega o fato e imputa-o ao 

comparsa, que não encontrasse foragido desde o crime, não havendo 

versão contraponto as acusações do denunciado. Assim, a retratação em 

juízo não se revela suficiente para afastar o conjunto de prova produzida, 

as contradições entre as duas versões não pode ser simplesmente 

ignoradas. Além do mais, considerando que o denunciado André 

encontra-se foragido, torna-se ainda mais fácil o denunciado encontrado 

imputar o delito ao outro.

 Nesse sentido, já se pronunciou o nosso Egrégio Tribunal de Justiça, bem 

como Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO 

DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – 

ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – 

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 

RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE FATO 

CONCRETO A IMPUTAR DÚVIDA QUANTO À SUA IDONEIDADE – 

CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS RETRATADAS EM JUÍZO – CREDIBILIDADE 

DA PROVA INQUISITORIAL REFERENDADA POR PROVAS 

JUDICIALIZADAS IDÔNEAS A APONTAREM A PARTICIPAÇÃO DE AMBOS 

OS RÉUS NO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA COM A CAUSA DE 

AUMENTO DE PENA – APELOS DESPROVIDOS Improcede o pleito de 

absolvição em face da retratação dos réus em juízo, mormente quando a 

nova versão por eles apresentada encontra-se totalmente dissociada do 

contexto probatório extraído dos autos, em que as declarações da vítima, 

dos policiais que realizaram as investigações e da proprietária da 

motocicleta utilizada no crime, são seguras e consonantes com os demais 

elementos probatórios, constituindo um todo composto por elementos 

probantes firmes e suficientes, hábeis a demonstrar, à saciedade, que os 

dois apelantes participaram do crime patrimonial em análise. Apelos 

desprovidos.

Ademais, a alegação do acusado de que não são verdadeiras as 

declarações prestadas em sede policial, asseverando que foram obtidas 

mediante coação física, não podem prosperar, eis que, mediante acurada 

análise dos autos, não se consegue extrair qualquer elemento que venha 

confirmar as supostas violências sofridas, os fatos lá delineados, com 

mínimos detalhes, indicando toda cadeia delituosa não pode ter sido 

inventada pela policia judiciária ou posta daquela forma sob coação. 

Ademais, os policias que cumprem tão nobre dever de defesa da 

sociedade tem presunção de legitimidade em suas ações.

 A propósito, a nova versão apresentada pelo acusado está divorciada 

das demais provas colhida em juízo. Aliás, o depoimento prestado na fase 

policial é o que mais próximo se mostra com o conjunto probatório colhido 

nos autos, razão pela qual há de se dar credibilidade ao depoimento 

prestado perante a autoridade policial.

 Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONFISSÃO 

EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO - COAÇÃO FÍSICA IMPINGIDA POR 

AGENTES POLICIAIS - AFIRMATIVA ISOLADA E NÃO CONVINCENTE - 

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO 

ART. 226, INCISO II, DO CPP E COMPROMETIMENTO EMOCIONAL DA 

VÍTIMA - PROVA TÉCNICA EFICAZ - RELATO SEGURO E SERENO DO 

OFENDIDO, QUE APONTA O APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO 

FATO, EM AMBAS AS FASES DO PROCEDIMENTO - IN DUBIO PRO REO - 

PRINCÍPIO INAPLICÁVEL - PROVA SEGURA E CONVINCENTE DA 

MATERIALIDADE E DA AUTORIA - RECURSO IMPROVIDO - REPRIMENDA, 

CONTUDO, QUE DEVE SER READEQUADA, SEGUINDO O CRITÉRIO 

QUALITATIVO DA PROPORCIONALIDADE DA CONDUTA. 1. A alegada 

coação física impingida por policiais na fase investigatória, para a 

confissão, somente oferece credibilidade a retratação posta em juízo, se 

demonstrada de forma convincente, com base em elementos concretos 

existentes nos autos. 2. Não há que se acoimar de nulo o reconhecimento 

informal e extrajudicial ratificado perante a autoridade policial competente, 

em observânvia ao art. 226 do CPP e confirmado em juízo, obedecido o 

princípio do contraditório. 3. Nos crimes patrimoniais praticados com 

ameaça ou violência, se ausentes testemunhas oculares, a palavra da 

vítima tem suficiente valor probante para o juízo reprovatório, mormente 
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quando se trata de pessoa idônea e segura, isenta de ânimo para injusta 

condenação de quem lhe era estranho à época do fato. 4. Havendo prova 

concreta da materialidade e apontada a autoria sem nenhuma dúvida, em 

ambas as fases do processo, inaplicável o princípio in dubio pro reo. 5. 

Apelo improvido. Decisão monocrática mantida, quanto à condenação. 6. 

Nos crimes de roubo, entretanto, a pena que atende ao critério qualitativo 

da proporcionalidade da conduta, se afigura mais justa e melhor atende a 

finalidade a que se propõe, razão pela qual deve ser readequada, de 

ofício. (Ap 54868/2004, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/04/2005, Publicado no DJE 

02/05/2005) de 02.05.2005).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE 

LATROCÍNIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA 

ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS 

NECANDI EVIDENCIADO – AGENTE QUE EFETUOU O DISPARO DE ARMA 

DE FOGO EM DIREÇÃO À CABEÇA DA VÍTIMA, SÓ ERRANDO O ALVO E 

ATINGINDO-A EM OUTRA REGIÃO DO CORPO POR CIRCUNSTÂNCIAS 

ALHEIAS À SUA VONTADE – PRETENSÃO DO CORRÉU DE ABSOLVIÇÃO 

POR ERRO DE TIPO, ANTE O RECONHECIMENTO DA DESCRIMINANTE 

PUTATIVA DO ART. 20, §1º, DO CP – DESCABIMENTO – DEFESA NÃO SE 

DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR QUE O AGENTE 

DESCONHECIA A ILICITUDE DA SUA CONDUTA AO TRANSPORTAR OS 

CRIMINOSOS EM SEU AUTOMÓVEL – DESCRIMINANTE PUTATIVA NÃO 

CARACTERIZADA – REJEIÇÃO DA TESE SUBSIDIÁRIA DE APLICAÇÃO DA 

COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – ATUAÇÃO DO CORRÉU 

POSSIBILITOU A CONDUÇÃO DOS DEMAIS AGENTES AO LOCAL DO 

CRIME E, POSTERIORMENTE, A FUGA DELES – ASSUNÇÃO DO RISCO DO 

RESULTADO MAIS GRAVE – CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO TENTADO 

MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.1. Impossível a desclassificação do 

delito de latrocínio tentado para roubo majorado consumado, porquanto 

evidenciado nos autos o animus necandi do acusado, que efetuou o 

disparo de arma de fogo à queima roupa e em direção à cabeça da vítima, 

cuja vida não foi ceifada por razões alheias à vontade do agente, que 

acabou acertando o cotovelo do ofendido em razão do diminuto movimento 

que fez quando os comparsas súbita e apressadamente o convocaram a 

sair da residência invadida, fazendo com que errasse o alvo, que era a 

cabeça da vítima, região vital do seu corpo.2. Mostrando-se inverossímil a 

versão narrada pelo corréu acerca do desconhecimento da ilicitude da 

sua conduta ao transportar os agentes criminosos em seu carro até o 

local do crime, porquanto incongruente e conflitante com os demais fatos 

apurados durante a instrução, e que estão em consonância com os 

elementos de convicção recolhidos na fase extrajudicial, denotando ser 

apenas uma insubsistente tentativa de escapar das imputações que lhe 

são atribuídas, fica desautorizado o almejado enquadramento da sua 

conduta na discriminante putativa do art. 20, §1º, do CP.3. Ainda que o 

corréu não tenha sido o autor do disparo que só não ceifou a vida da 

vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, porque anuiu ao 

risco do resultado morte quando serviu de motorista aos comparsas que 

adentraram armados na residência das vítimas, levando-os ao local do 

crime e depois auxiliando-os na fuga, independente de quem tenha 

disparado o projétil que quase deu causa à morte de um dos ofendidos, o 

resultado é mero desdobramento da empreitada criminal, logo, descabido o 

reconhecimento da cooperação dolosamente distinta.4. Condenação 

mantida. Apelos desprovidos. (Ap 171738/2016, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/04/2017, 

Publicado no DJE 11/04/2017).

Cumpre demonstrar em síntese os depoimentos das testemunhas ouvidas 

em juízo:

A testemunha Jurandir Caetano Balbino declarou em síntese:

 “Que conheceu o André de vista e o Luciano a primeira vez que viu foi 

nesse dia; que conhecia a vítima. (...) Que trabalha numa compra de ouro 

e de manhã eles estavam esperando a vítima para voltarem para o 

serviço; Que no entanto eles trabalhavam com a vítima;(...) Que o seu Luiz 

disse que não ia levar; e que ao perguntar ao depoente se ele arrumava 

algum serviço, este disse que na vila estaria precisando de garimpeiros. 

Que eles foram para trabalhar com o seu Carlos; Ai eles pegaram uma 

carona com seu José Luis e foram. Que os denunciaram não embolsaram 

nenhuma reação quando a vítima falou que não iria levar eles, só 

abaixaram a cabeça.(...). Que eles foram para trabalhar com Seu Carlos, 

mais não deu certo, certamente o plano deles já era matar o homem.(...) 

Que foi no sábado e este imagina que foi no mesmo dia do crime segundo 

ficaram sabendo que foi por volta das 8h ,10h da noite mais ou menos. 

Que zé do olho azul estava indo levar mercadoria para o pessoal do 

garimpo e deu carona para eles pois estavam sem dinheiro. Diz que Zé do 

olho azul parou em frente à fazenda da vítima para pegarem suas bolsas e 

seguiram viagem, tal informação passada pelo zé do olho azul. (...) 

Segundo pessoas viram eles com o carro da vítima depois do ocorrido. 

(...)) Que umas 2, 3 horas da tarde, Seu Luis entrou no carro e foi embora 

e eles já tinham ido. Que no sábado Seu Luis não vendeu ouro. Que 

segundo testemunhas viram eles com o carro da vítima(...). (grifei)

A testemunha Digna Serna Zarate relatou em síntese:

 “Que conheceu André e Luciano no Mutum antes do crime, porem são 

pessoas novas no mutum; Que a vítima ia tomar café todos os dias em 

casa; Que no dia a filha dele ligou pra mim, e falou assim Tereza o pai 

apareceu por aí e eu falei não Eliane não apareceu; Que achou estranho 

porque todo dia ele ia lá em casa tomar café e dia de domingo ele ia lá; 

Que a filha da vítima pediu para mandar alguém ir no sítio. Que pediu para 

o rapaz ir de moto ir lá na casa do cara branca para ver se ele está lá, se 

o carro estiver lá é porque ele está lá; Que o rapaz voltou e falou que o 

carro não estava lá e que tinha um cheiro esquisito lá dentro e umas 

moscas radiando lá;(...) Que ligou para a esposa dele e falou para chamar 

os filhos ou a polícia para arrebentar a porta(...) ai chegou lá ele estava 

morto. (...) Que tinham visto o carro do cara branca para o lado de Nova 

Monte Verde. Que o fonfão viu o carro, mais não viu as pessoas(...); Que 

depois dos fatos o André nunca mais foram vistos. Que sobre a autoria, 

foi de ouvir dizer por que a fazenda do Sr. fica uns 3 km de sua casa.

 Já a testemunha Carlos Antonio Portilho Icassatti, declarou:

 “Ficou sabendo uns 4, 5 dias depois, que dificilmente sai da fazenda; Que 

o Luciano e o André foram indicados para trabalhar comigo; Que no 

sábado eles chegaram no barraco perguntando se iriam trabalhar naquele 

dia e respondeu que não, que só segunda feira(...); Que falaram que iria 

para a currutela; Que falou para eles que o jantar era cedo lá, ai eles 

falaram, tudo bem, depois nós vem ai, ai não apareceram mais.(...) Que 

voltaram já era à noite, por volta da meia noite, uma hora; (...) que acendeu 

e lanterna e viu o André saindo com a mochila nas costas e o Luciano 

atrás; Que falaram que tinham conseguido outro serviço e iriam trabalhar 

em outro lugar; Que chegaram em um dia para trabalhar e a noite já 

falaram que tinham conseguido outro serviço; Que no outro dia foi buscar 

água e gelo na currutela e achou um rastro de carro bem na porteira que 

fica uns 300 metros, mais que não pensou que fosse ele, que até então 

não sabia do crime; Que no outro dia ficou sabendo o que tinha 

acontecido; (...)Que depois que acharam o corpo começou a ligar o que 

estava acontecendo e porque aqueles meninos foram e saíram tão 

depressa; Que o vizinho contou o fato; Que depois nunca mais teve 

notícia, só quando foi preso; Que o rastro eram de carro pequeno; Que 

André era uma pessoa quieta; Que Luciano bebia, mais não era de briga; 

Que conhecia a vítima só de vista(...)”.

Corroborando com os depoimentos prestados, a testemunha José Luiz 

Lima da Silva, declarou:

 “Que conhece o André e o Luciano não; Que estava levando um óleo no 

Mutum e o Jurandir pediu para dar carona para eles. Que no dia dos fatos 

deu carona para eles umas 10 do dia e quando chegou em frente a sede 

do finado eles pediram para parar que eles iam pegar as bolsas deles 

porque eles iriam trabalhar com o seu Carlos; Que eles foram lá e esperou 

na estrada, eles pegaram a bolsa e deixou eles de frente ao sansão, bem 

na currutela mesmo e eles desceram e seguiu viagem; Que deixou o óleo 

na fazenda do Erli e a terceira pessoa ficou com o Erli; Que ficou sabendo 

na rua que o povo estaria comentando que teria sido o André o Luciano”

A informante Eliene Carneiro Frota, declarou:

 “Que não conheceu o André, que viu o Luciano no sitio do seu pai; Que 

sabia que ele trabalhava para o seu pai; Que foi lá na sexta feira, que a 

vítima estava um pouco doente e que combinou com mesmo de vir 

busca-la aqui na sexta feira para passar o dia lá com ele. Que passou o 

dia com ele e veio embora de tardezinha; Que na segunda ele iria na casa 

da informante para juntos resolverem problema relacionado ao divórcio da 

vítima com sua mãe; Que na terça-feira ligou para a Tereza, para ela pedir 

a alguém ir no sítio; Que a Tereza ligou falando para levar a polícia porque 

estava um cheiro muito forte; Que o Mateus foi até na residência; Que não 

tinham ideia que teria cometido o crime;(...) Que recebeu informação que o 

carro tinha sido abandonado perto de Monte Verde;(...) Que as pessoas 

comentaram que foi o André e o Luciano; Que seu pai tinha bastante gado, 

uns 30, 40, mais que essa não viu ele com dinheiro ou cheque; Mais sabia 

que ele já tinha vendido o gado; Que acha não ter motivos para Luciano 

fazer isso com seu pai; Que o seu pai mandou todo mundo embora, mas 
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não mandou o Luciano, que seu pai devia o Luciano, que ia vender o gado 

para pagar o Luciano, disse que perguntou a seu pai: O senhor parou 

mesmo com a máquina? Ele disse, parei minha filha. Não vou mais 

trabalhar, vou pegar um dinheiro ai e vou pagar o Luciano. Mais por 

enquanto ele ainda vai ficar comigo. Que no dia em que foi lá, estavam 

tudo no barraco, a cozinheira também né. (...)esse André eu nunca vi ele 

não.

 Por sua vez, Mateus Damasio da Silva, neto da vítima ao ser inquirido em 

juízo declarou:

 “Que conheceu o Luciano e o André quando eles trabalhavam no garimpo 

do seu avô; Que ficou sabendo que eles pediram dinheiro pro seu avô; 

Que ele disse que não tinha e eles pegaram e mataram ele; Que sua avó 

ligou no mutum, para a Dona Teresa, pedindo para o marido dela ir lá ver o 

que tinha acontecido com ele, porque era para ele vir segunda feira para a 

rua; Que o marido dela foi lá e não viu o carro dele e a casa estava 

fechada trancada e fedendo e ele ligou para a minha avó; Que foram até a 

polícia militar e chamamos eles para irem juntos; Que arrombaram a porta e 

ele estava lá; Que a baiana achou a foice e cavadeira usada para matar 

seu avó jogada no pasto; (...)Que já tinha comentários que quem tinha 

praticado o crime seria o Luciano e o André; Que reconheceu dentro da 

bolsa as roupas, camisetas do Luciano;(...) Que durante a semana ele iria 

vender uns gados; mais não sabe informar se ele vendeu;(...)Que as 

atividades atualmente do garimpo estavam paradas que os funcionários 

foram dispensados do trabalho, mas somente o Luciano ficou lá; Que o 

Luciano sumiu com o carro do seu avô no mesmo dia; Que o André só 

trabalhou uma vez e foi ele que saiu; Que o povo do mutum disseram que 

viram eles com o carro do meu avô no mesmo dia; (...)

Em que pese às alegações das testemunhas acima arroladas não 

trazerem de forma efetiva a autoria dos réus, bem como a participação do 

Luciano, não há dúvidas que o mesmo estava junto com André no 

momento do crime, e que estes evadiram do local com o carro da vítima e 

demais objetos da vítima.

O fato contestável recai apenas sobre a alegação de que Luciano não 

efetuou nenhum golpe contra a vítima, no entanto, em análise ao 

interrogatório judicial, verifica-se uma versão frágil.

Diz o denunciado que quando André deu o terceiro golpe contra a vítima, 

este intercedeu tentando interceptar o golpe, ocasionando uma lesão em 

sua mão, e que nesse momento, diante do inchaço e dores saiu da casa e 

ficou só olhando o comparsa realizar os demais atos executórios. 

Entretanto, a defesa ao questionar o motivo por que ele não fugiu naquele 

momento e procurou a polícia, este informou possuir medo de André e que 

o mesmo ficou obrigando-o a ir embora com ele. Ora, se saiu da casa e o 

comparsa ficou dentro, ainda na execução do crime, não havia motivo 

para afirmar que o mesmo estava obrigando-o a permanecer no local, a 

contradição é evidente.

 Pois bem, na análise minuciosa dos autos, no início de seu interrogatório 

Luciano afirma que ao machucar a sua mão este ficou pelo lado de fora, 

ou seja, considerando que este momento se deu no terceiro golpe 

(momento em que Luciano machucou a mão) e, a morte da vítima, segundo 

consta no laudo acorreu com cerca de 06 (seis) lesões realizadas por 

instrumento corto contuso, considerando ainda que, segundo Luciano, 

André jogou fora a foice e pegou a cavadeira, conclui-se, que do momento 

em que Luciano já se encontrava fora da residência e o momento em que 

André o obrigou a entrar no carro, ocorreu um lapso de tempo, sendo que 

o momento em que André o obrigou a entrar no carro é posterior, pois 

segundo Luciano, este já estaria fora da residência ainda no momento da 

execução dos demais golpes.

Assim, as alegações de que não fugiu por que possuía medo de André, e 

devido ao fato de que este estaria lhe obrigado a entrar no carro, não se 

mostra condizente com a verdade.

 Da mesma forma quanto às alegações do denunciado de que ele 

“Luciano” não levou nada da vítima, cumpre ressaltar neste momento, 

portanto a aplicação da Súmula 610, STF, verbis:

 “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não 

realize o agente a subtração de bens da vítima”.

Portanto, entendo que as provas produzidas nos autos revelam-se 

robustas e em harmonia com os demais elementos de cognição, a formar 

um conjunto coeso, apto a conduzir ao decreto condenatório do réu, nos 

termos pugnados na denúncia.

Ressalte-se que no caso, o crime foi cometido em concurso de pessoas, 

na forma do art. 29 do CP, portanto, responde o denunciado como coautor 

do latrocínio, devendo ser-lhe atribuída a mesma culpabilidade no 

cometimento do crime.

Por fim, ante a confissão em sede policial, embora negada em juízo, mas 

utilizada com prova para condenação, deve ser reconhecida a atenuante 

da confissão espontânea. “Súmula 545 do STJ - Quando a confissão for 

utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à 

atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO contido na DENÚNCIA para CONDENAR LUCIANO DE OLIVEIRA DA 

SILVA vulgo “Luci”, já qualificado nos autos, como incurso na pena do 

artigo 157, §3º, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alíneas “c” segunda parte e 

alínea “h” todos do Código Penal, motivo pelo qual passo a dosar a pena a 

ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput , 

do Código Penal.

DOSIMETRIA

 Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 3º Se da violência resulta:

 II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

 Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da 

dosimetria da pena privativa de liberdade, analisando as circunstancias 

judiciais ali elencadas, denoto que a culpabilidade do agente extrapolou a 

reprovabilidade ínsita ao tipo penal, considerando que os atos praticados 

frente ao bem jurídico violado devem são de alta censurabilidade, já que 

para execução do delito o condenado juntamente ao seu comparsa 

utilizou-se de violência brutal, acoitando a vítima com chicote, em seguida 

aplicou-lhe golpes de foice, escavadeira e por fim sufocou-a. Quanto aos 

antecedentes, apesar de responder a ações penais em curso, esta 

circunstância não pode ser utilizada para agravar a pena base (Súmula 

444 do STJ); não existem elementos técnicos que permitam aferir a 

personalidade e conduta social do acusado; Os motivos e as 

consequências do crime são inerentes ao tipo. As circunstâncias em que 

ocorreu o delito são desfavoráveis, já que, aproveitou–se de local 

desabitado, zona rural, onde foi inexistente a possibilidade da vítima pedir 

socorro, bem como, no momento da ação encontrar-se sozinha e a noite. 

Já o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito.

Por essas razões, diante de duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a 

pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa, concorrendo a 

circunstância atenuante prevista no artigo 65, III d, (confissão) e a 

existência das circunstâncias agravantes descritas no artigo 61, inciso II, 

c (segunda parte - recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do 

ofendido;) e alínea “h” [ maior de 60 (sessenta) anos], em observância ao 

artigo 67 do Código Penal e à luz da posição do STF, verifico que estas 

juntas preponderam sobre àquela, razão pela qual agravo a pena em 03 

(três) anos e 09 (nove) meses, passando a dosá-la em 26 (vinte e seis) 

anos e 03 (três) meses de reclusão.

 Por fim, na terceira fase, constato a inexistência de causas de aumento 

ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa 

de liberdade do réu em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de 

reclusão.

 Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal, fixo o 

REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de 

liberdade. Deixo de aplicar o art. 387, §2° do CPP, já que o tempo de prisão 

provisória não modificará o regime fixado, deixando para o juízo da 

execução penal a análise.

Outrossim, não concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois, 

permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo que, a 

prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem 

pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo 

risco de voltar a cometer delitos e, principalmente, pela periculosidade 

concreta da conduta praticada, o que demonstrado que a liberdade do 

denunciado sem uma reprimenda mais severa do Estado, deixará a 

sociedade intranquila, ocasionando a ofensa a garantia da ordem pública, 

assim como, a orientação pacificada do STJ é no sentido de que não há 

lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando 

permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistentes os 

motivos para justificar a segregação preventiva é réu que permaneceu 

toda a instrução preso.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direitos, tendo em vista que não restam preenchidas as condições 
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previstas no art. 44 do Código Penal vigente. Bem como, não é caso de 

aplicação do art. 77 do CP, sursis da pena, ante ao não preenchimento 

dos requisitos.

 Em cumprimento ao art. 387, IV do CPP, deixo de fixar indenização mínima 

em razão da ausência de pedido expresso, em homenagem, ao 

contraditório e ampla defesa.

CONDENO, ainda, o acusado ao pagamento das custas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de inscrição 

em dívida ativa, nos termos da CNGC. Mas, considerando tratar-se de réu 

assistido por advogado dativo, declaro isenção de pagamento.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado ao rol dos 

culpados, e expeçam-se os ofícios ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal, bem como ao Cartório Distribuidor para anotações de praxe. 

Oficie-se, ainda, á Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso II, da 

Constituição Federal.

A seguir, certificado o trânsito em julgado para a acusação defesa, 

expeça-se a guia de execução penal, remetendo-se ao juízo das 

execuções penais, para o cumprimento da pena e, após, dê-se baixa na 

Distribuição e Relatórios.

Arbitro honorários advocatícios a advogada Drª Ana Maria Fernandes 

Vincenzi em 02 (dois) URH, nos termos da tabela da OAB/MT, tendo em 

vista que apresentou resposta à acusação. Após o trânsito em julgado da 

presente sentença, devidamente certificado, expeça-se a respectiva 

certidão.

Arbitro honorários advocatícios ao Dr. Dionir Adriano Contreira em 08 

(oito) URH, nos termo da tabela da OAB/MT. Após o trânsito em julgado da 

presente sentença, devidamente certificado, expeça-se a respectiva 

certidão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se estes autos.

Apiacás-MT, 04 de dezembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46465 Nr: 133-16.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O, Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE, o pedido formulado por IRACI DE SOUZA e 

condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos 

seguintes termos:a)A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria rural por 

idade, desde a efetiva entrada do requerimento administrativo 

(28/01/2016), com renda mensal de 01 (um) salário mínimo.b)A efetuar o 

PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria por 

idade rural, desde o requerimento administrativo (28/01/2016), até a data 

de suas efetivas implantações, devendo incidir juros e mora, a partir da 

citação (Súmula nº 204, do STJ), de 1% a.m., nos termos da Lei nº 

11.960/2009 e, correção monetária pelos índices desde o vencimento de 

cada parcela;c)Concedo à autora a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE 

TUTELA, incialmente indeferido, conforme decisão de fls. 33, devendo ser 

OFICIADO o requerido, observando-se o disposto no item 2.6.5 da 

CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício (aposentadoria por 

idade - trabalhador rural), consignando-se o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia, eis 

que, nesta oportunidade, e pela fundamentação supra exposta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal 

nos honorários advocatícios que FIXO no importe de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações 

vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC e, 

Súmula nº 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

uma vez que o valor da condenação e ao direito controvertido não 

excedam 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, §3º, inciso I e §4º, 

inciso III, do CPC).Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ, DECLARO: I)Nome 

do segurado – IRACI DE SOUZA; II)Benefício concedido – Aposentadoria 

Rural Por Idade; III) Renda mensal atual - Renda mensal de um salário 

mínimo nacional; IV)Data de início do benefício – DIB – Protocolo do pedido 

administrativo (28/01/2016);V) Renda mensal inicial – RMI – Um salário 

mínimo nacional; VI) Data do início do pagamento – 30 dias da data da 

intimação da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57127 Nr: 1612-05.2018.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Débora Bruneto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meplastic Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Diante o teor da certidão retro, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de quinze (15) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento 

das custas processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar aos 

autos os respectivos comprovantes, sob pena de indeferimento da inicial.

2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

Cumpra-se o necessário.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75841 Nr: 1844-92.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.E.G. Manutenção de Maquinas Eireli EPP, 

Gleison Almeida Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT - 20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT - 

020732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o presente feito encontra-se paralisado a mais de 120 dias 

por inércia da parte autora, a qual foi devidamente intimada via DJE, e até a 

presente data nada manifestou.

 Certifico ainda, que em cumprimento ao provimento 56/2007-CGJ e as 

determinações contidas na CNGC, impulsiono o presente, com a finalidade 

de intimar o autor para dar prosseguimento ao feito no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27306 Nr: 753-74.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Candido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para de que informe nos 

autos endereço e telefone atualizado do Sr. João Candido de Oliveira, a 

fim que que possamos intima-lo acerca da expedição do alvará de 

levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26808 Nr: 262-67.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Teodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que manifeste acerca de petição de Ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96712 Nr: 3946-87.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Faria Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

21/11/2018, ref. 18, na qual nomeou para realização da perícia médica, o 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, 

para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16589 Nr: 69-91.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adegilson Moreira Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:MT/10885, Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Certifico que o presente feito encontra-se paralisado a mais de 120 dias 

por inércia da parte autora, a qual foi devidamente intimada via DJE, e até a 

presente data nada manifestou.

 Certifico ainda, que em cumprimento ao provimento 56/2007-CGJ e as 

determinações contidas na CNGC, impulsiono o presente, com a finalidade 

de intimar o autor para dar prosseguimento ao feito no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68488 Nr: 1169-66.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da autora acerca da Contestação, Ref. 38 protocolada 

tempestivamente, para, querendo, no prazo apresentar Impugnação a 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56759 Nr: 1391-05.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSS, Catarina Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, por não haver manifestação contra o profissional 

nomeado ou eventual suspeição, assim como porque deixou de justificar 

adequadamente a modificação, fazendo-o com base em realidade diversa 

da encontrada na Comarca de Araputanga-MT, INDEFIRO o pedido de 

readequação de honorários arbitrados e MANTENHO o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reis). Decorrido o prazo sem recurso contra a decisão, 

DETERMINO que providencie o cadastramento no Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF) e realize o 

necessário para pagamento.Outrossim, verifico que o advogado da parte 

autora informou nos autos o seu falecimento e requereu a habilitação de 

sua genitora como herdeira, contudo não juntou a regular procuração, 

razão pela qual DETERMINO a intimação do(à) advogado(a), através de 

publicação no DJe ou outro meio legal, para que regularize a 

situação.Após, DETERMINO que, intime o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), realizando-a perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 242, § 3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 –, 

para se manifestar de forma fundamentada e no prazo máximo de 5 

(cinco) dias sobre o pedido de habilitação de herdeiros.Decorrido o prazo 

in albis, certifique e me volte concluso.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15059 Nr: 1021-07.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Jacinto de Carvalho, Vera Lucia Jacinto de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” –, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o 

fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 15.667,31 (quinze mil, 

seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos) e homologar o 

débito R$. 83.926,74 (oitenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e 

setenta e quatro centavos), sendo R$. 82.358,23 (oitenta e dois mil, 

trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos) para a parte 

autora e R$. 1.568,51 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e 

cinquenta e um centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com 

data base 03/2017.Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, caput e 

art. 91, caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no 

mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -,(...) .Por fim, verifico que fora juntada 

petição da parte autora com pedido de HABILITAÇÃO dos demais 

herdeiros. Sendo assim, DETERMINO que, intime o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), realizando-a perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 242, § 3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 –, 

para se manifestar de forma fundamentada e no prazo máximo de 5 

(cinco) dias sobre o pedido de habilitação de herdeiros.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51172 Nr: 1030-56.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Leoterio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de NILDA LEOTÉRIO DE 

ALMEIDA, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS implante-o e pague o correspondente ao previsto em lei, ou seja, 

“(…) A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do 
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trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício (...)” - Lei n. 8.213/91, art. 44 -, e verbas 

trezenas, na qualidade de segurado, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar da citação - Enunciado n. 204 

da Súmula do STJ –, e os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do 

STJ.As condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, 

este analisado com repercussão geral reconhecida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56270 Nr: 995-28.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otilia Ramos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Com relação à impugnação apresentada pelo Instituto réu 

contra o valor fixado a título de honorários periciais – Ref: 6 -, em que 

pesem as alegações, verifico que a decisão que nomeou o perito foi 

proferida com base no grau de especialização do médico perito, à 

complexidade do exame, o zelo profissional e ao local de sua realização, 

uma vez que na região não são encontrados médicos peritos de forma 

acessível como em Comarcas de grande porte

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56364 Nr: 1080-14.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo José Ferreira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ihanco Moreira Carvalho - 

OAB:MT/ 16.683, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 

6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Com relação à impugnação apresentada pelo Instituto réu 

contra o valor fixado a título de honorários periciais, em que pesem as 

alegações, verifico que a decisão em que nomeou o perito foi proferida 

com base no grau de especialização do médico perito, à complexidade do 

exame, o zelo profissional e ao local de sua realização, uma vez que na 

região não são encontrados médicos peritos de forma acessível como em 

Comarcas de grande porte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100561 Nr: 1695-62.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodinei Velasco Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Averaldo Rodrigues, Juventina Maria de Paula, 

Wilian Veloso, Mário Marcelo, Onário Pereira, Isaias de Tal, Francisco 

Gonçalves de Araujo, Manoel Osvaldo Cardoso Sampaio, Carlos Leones 

Conceição Rodrigues, Manoel Costa de Souza, Iris de Paula Matos, Otacilio 

Ribeiro dos Santos, Lindolfo da Silva Barbosa, Marcio de Tal, Jose Lucas, 

Altair Costa, Jose de Arimateia, Idelbrando Oliveira da Silva, Paulo Campos, 

Carlos Moura, Telma Aparecida da Sorra, Dalci de Paula, Paulo Soares da 

Rocha, Edgar Martins Prado, Luciene Maria da Penha, Zito de Tal, Sinval 

Pardinho, Sinval de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Alvares - OAB:MT - 

4552, UEMERSON ALVES FERREIRA - OAB:14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA para a reintegração de posse de imóvel, em 

que a colega magistrada da origem oficiou nos autos do processo e, 

portanto, DETERMINO a intimação das partes para ciência do conteúdo e 

manifestarem em prosseguimento.

Nada requerido em prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, devolva 

a origem com as homenagens, cautelas e baixas.

Diversamente, cumpra na forma deprecada e servindo como mandado.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória, 

atendendo o disposto na legislação pertinente – NCPC, art. 260 e ss. - e 

regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

Em caso de realização de citação ou intimação - atos de comunicação -, 

DETERMINO que seja imediatamente informado, por meio eletrônico, ao 

juízo deprecante – NCPC, art. 232 e 915, § 4º.

Após, devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas – NCPC, art. 268.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102444 Nr: 2507-07.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado do Rio Grande do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Redenção Ind. Com. Import. De Couros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Krieger - 

OAB:RS/28801, Raul Cazarotto - OAB:RS/28801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B/MT, Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA em que o leiloeiro nomeado foi 

aparentemente cientificado e deixou o prazo transcorrer in albis, razão 

pela qual DETERMINO que reitere o ato, advertindo-o que o decurso do 

prazo in albis será interpretado como negativa/rejeição e, 

consequetemente, substituído por profissional outro cadastrado na 

Comarca.

Cumpra.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74699 Nr: 1305-29.2017.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A., Banco Jhon Deere 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar David Bukvar, Celia Aldins Bukvar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:PR/ 30.890, Jorge Luis Zanon - OAB:MT/ 9945 A, Vinicius 

Duarte Barnes - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR ASSIS SANT ANA 

FERREIRA - OAB:SP/ 349275, Viviane C. Pitilin dos Santos - OAB:SP/ 

217823

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA que, diante do decurso do tempo e 

ausência de informações sobre o ofício enviado ao juízo 

deprecante/origem com solicitação de informações sobre a 

objeção/exceção de pré-executividade, DETERMINO a intimação das 

partes para que tenham ciência e, consequentemente, esclareçam sobre o 

conteúdo do ofício e requeiram em prosseguimento no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis e não demonstrado o interesse expresso no 

processamento da deprecata, devolva à origem com as homenagens 

cautelas e baixas.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68173 Nr: 1014-63.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina de Jesus Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 21 de março de 2019, às 13h30min – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55032 Nr: 2420-27.2013.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - 

OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 19474, 

Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de LUCINÉIA ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA e 

ELIAS RODRIGUES DA COSTA- art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 

226, § 6º, da CRFB/88.No que se refere à transação/acordo realizado, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 269, III, do 

CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.A mulher/esposa voltará a usar o nome de 

solteira LUCINÉIA AMÉLIA DE OLIVEIRA, conclusão que extraio do fato de 

que manteve seus documentos pessoais com esse, assim como ajuizou a 

ação utilizando-o entre os documentos, o que resulta no interesse desse 

pedido, em que pese nada ter manifestado.Condeno a(s) parte(s) no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais pro rata - 50% 

(cinquenta por cento) - cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º, contudo deixo 

de condenar as partes em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência em favor de fundo da Defensoria Pública, porque nos termos 

de precedentes do E. Tribunal de Justiça local, após a Emenda 

Constitucional n. 80 de 04 de junho de 2014 não são mais devidos 

honorários advocatícios à Defensoria Pública, uma vez que foi conferida 

prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21742 Nr: 528-25.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delair Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS – em que foi proferido decisum em processo apenso.

Isso posto, DETERMINO que a Secretaria/Vara cumpra integralmente a 

decisão nos autos de embargos a execução.

Após volte-me concluso para decidir em prosseguimento.

 Cumpra.

As Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57560 Nr: 1820-69.2014.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Teresa Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteno Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fatima Tereza Cruz - 

OAB:8998DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:15416/MT, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA encaminhada para realizar os atos 

expropriatórios nesse juízo deprecado, em que, diante das manifestações 

apresentadas e juntada de documentos diversos pela parte 

credora/exequente, entre os quais relacionados ao pedido de suspeição 

do magistrado subscrevente e provimento de recurso pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, DETERMINO a intimação da parte adversa, através 

do(a) advogado(a) e via DJe, para, querendo, manifestar no prazo de 15 
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(quinze) dias em contraditório e ampla defesa, retornando-me concluso 

para decidir em prosseguimento na hipótese dessa de forma positiva ou 

eventual decurso do prazo in albis.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95752 Nr: 3539-81.2017.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para, no prazo legal, efetue o adimplemento 

das custas processuais remanescentes, conforme calculo judicial, 

efetuado no dia 28/11/2018, ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27683 Nr: 1124-38.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Angelo de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26954 Nr: 405-56.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvino Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do comunicado de cumprimento de 

decisão judicial, juntado no dia 4/12/2018, ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52317 Nr: 2242-15.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51872 Nr: 1767-59.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisdete Jesus da Silva Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23490 Nr: 2293-31.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs, juntados nos autos no dia 18/10/2018, ref. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56599 Nr: 1274-14.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neli Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do comunicado de cumprimento de 

decisão judicial, juntado no dia 4/12/2018, ref. 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 2056-55.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do comunicado de cumprimento de 

decisão judicial, juntado no dia 4/12/2018, ref. 5.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70329 Nr: 2166-49.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ribeiro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Marc Soares da 

Silva - OAB:19804/MT

 Intimação da parte requerida para que fique ciente do inteiro teor dos 

documentos protocolados e juntados aos autos pelo Ministério Público no 

dia 5/12/2018, ref. 355.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13733 Nr: 1503-86.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REdO, RCdS, MCdSP, MdOC, MCdO, JCC, JCdO, IEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs, juntados nos autos no dia 18/10/2018, ref. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14839 Nr: 845-28.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-B, Hamilton Rufo Junior - OAB:MT - 8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25347 Nr: 1388-89.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Conceição de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do comunicado de cumprimento de 

decisão judicial, juntado no dia 4/12/2018, ref. 7 e 8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54066 Nr: 1431-21.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Carmem da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto no dia 6/11/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22320 Nr: 1091-19.2009.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judite Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24723 Nr: 757-48.2010.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex da Costa e Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12162 Nr: 352-85.2005.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS, RRdS, SRdS, IRG, IRG, IdSL, PAdS, IRdS, IRdS, 

ORdS, MRdS, ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o valor atualizado excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos, exigindo a expedição de precatório, intimo a parte autora para 

que informe se tem interesse em renunciar ao excedente a fim de 

expedição de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51915 Nr: 1812-63.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Uldrisch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca da Impugnação ao Cumprimento da 

Sentença protocolada, Ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25887 Nr: 1930-10.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fernandes de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado.Após o 

trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 9316 Nr: 109-78.2004.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Aristide da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que pendente a habilitação dos herdeiros do de 

cujus JOSÉ ARISTIDE DA SILVA, razão pela qual DETERMINO a intimação 

do(a) advogaado(a), via DJe, para que sane a falta no prazo de 15 

(quinze) dias.

A legislação do assunto dispõe que "O valor não recebido em vida pelo 

segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por 

morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, 

independentemente de inventário ou arrolamento", Lei n. 8.213/91, art. 112.

Assim sendo deverá demonstrar se há dependente habilitado à pensão 

por morte e regularizar a documentação desse no processo. Em caso 

negativo em relação a isso, habilitar todos os sucessores na forma da lei 

civil.

Em sendo necessário, poderá indicar/individualizar os herdeiros, 

qualificando-os, inclusive com informações sobre os endereços atuais e, 

diante disso, DETERMINO a intimação de seu espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que 

reputar mais adequados às informações, para que manifestem interesse 

na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo 

designado de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito - NCPC, art. 313, § 2º, II.

Em relação ao pedido de imediato levatamento dos valores, por ora, 

INDEFIRO.

Após a regularização do polo, dê vista ao Instituto requerido para 

manifestação e, por fim, volte-me para decidir sobre a habilitação e 

prosseguimento.

Diversamente, trancorridos os prazos in albis, volte-me concluso para 

sentença de extinção - código n. 36.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73353 Nr: 560-49.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiao Ventura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marconi, Renata Souza Pinto Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:MT - 19946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:MT/14856

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Autora para que proceda com o 

recolhimento das custas e despesas processuais referente a distribuição 

da Carta Precatória Expedida à Comarca de Ribeirão Preto - SP, devendo 

juntar aos autos as guias de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55250 Nr: 117-06.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do retorno dos autos da segunda 

instância, bem como para, no prazo legal, manifestar requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105107 Nr: 3693-65.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. L. de Souza Terraplanagem Eireli - EPP, 

Deusimar Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010068-77.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa, a parte devedora/executada alega o adimplemento 

tempestivo disso e junta guia - Id. Num. 16814433 -, contudo a pesquisa no 

sistema SisconDJ retornou negativa para a existência/disponibilidade 

desse valor, pois apenas disponível o valor da constrição/penhora online, 

o qual será restituído na hipótese de demonstração de efetivo prévio 

pagamento. Isso posto, DETERMINO que oficie ao Departamento da Conta 

Única e envie cópia da guia de pagamento juntada pela UNIVERSO ON LINE 

S.A. - UOL, a fim de que esclareça sobre a não disponibilidade e, em 

sendo necessário, vincule o valor ao processo em epígrafe. Sem prejuízo 

disso, DETERMINO que intime a parte devedora/executada, através do(a) 

advogado e via DOE, para que tenha ciência disso e apresente os dados 

cadastrais e bancários necessários à expedição do alvará judicial de 

levantamento em seu favor, diante da eventual necessidade de 

devolução/restituição. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 6 de 

dezembro de 2018 - 11:52:29. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010068-77.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL 
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Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa, a parte devedora/executada alega o adimplemento 

tempestivo disso e junta guia - Id. Num. 16814433 -, contudo a pesquisa no 

sistema SisconDJ retornou negativa para a existência/disponibilidade 

desse valor, pois apenas disponível o valor da constrição/penhora online, 

o qual será restituído na hipótese de demonstração de efetivo prévio 

pagamento. Isso posto, DETERMINO que oficie ao Departamento da Conta 

Única e envie cópia da guia de pagamento juntada pela UNIVERSO ON LINE 

S.A. - UOL, a fim de que esclareça sobre a não disponibilidade e, em 

sendo necessário, vincule o valor ao processo em epígrafe. Sem prejuízo 

disso, DETERMINO que intime a parte devedora/executada, através do(a) 

advogado e via DOE, para que tenha ciência disso e apresente os dados 

cadastrais e bancários necessários à expedição do alvará judicial de 

levantamento em seu favor, diante da eventual necessidade de 

devolução/restituição. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 6 de 

dezembro de 2018 - 11:52:29. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-85.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Recursos Inominados interpostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a parte contrária para apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES OAB - MT15416/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-13.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRECON GOIAS INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos de Declaração opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-10.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M R NEVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELI GONCALVES MERINO OAB - MT23076/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAYNE DA SILVA CATTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 6 de dezembro de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-49.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DO MONTE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HASSAN OKA FILHO OAB - MA9902-O (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da parte autora para CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO acerca da petição e 

documentos acostados aos autos pela requerida informando pagamento 

da condenação. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-68.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos de Declaração opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a embargada para, querendo, impugnar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TABOA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-75.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CAMILO DA SILVA MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos de Declaração opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a embargada para, querendo, apresentar 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-75.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CAMILO DA SILVA MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos de Declaração opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a embargada para, querendo, apresentar 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos de Declaração opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a embargada para, querendo, apresentar 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos de Declaração opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a embargada para, querendo, apresentar 

impugnação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20206 Nr: 1222-28.2008.811.0038

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justino Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - Filial TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 Intimação da parte requerida para que fique ciente de que os autos 

encontram-se a disposição para carga, pelo prazo legal.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69111 Nr: 2038-94.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusmarina Santosde Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a Embargante para, que no prazo de 05 [cinco] dias [prazo 

improrrogável], emende a inicial, trazendo aos autos cópias legíveis dos 

documentos anexados as págs. 77, 80/82, bem como COMPROVAR a 

alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais 

em 15 [quinze] dias, sob pena de seu indeferimento e extinção do feito.

2. Se recolhida as custas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor.

3. Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

As providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69256 Nr: 2113-36.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calos Henrique Felicio Guarnieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CIENTE do agravo de instrumento, MANTENHO a decisão retro pelos 

seus próprios fundamentos.

2. AGUARDE-SE a decisão do agravo.

3. Sem prejuízo, INTIME-SE o Embargante para cumprir o item 7 da decisão 

proferida à pág. 47, sendo: “7. No mesmo passo, deverá o d. patrono 

juntar aos autos cópias legíveis dos documentos anexados as págs. 

27/29, observando o disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução 

n° 185 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que os documentos 

juntados estão ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética 

processual que a partir desta se inicia”.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59924 Nr: 2317-17.2017.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enizio Fernandes da Silva, EZEQUIAS PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que nos autos consta, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial. 

Condeno os embargantes no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
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causa, o que faço nos termos do art. 85, §2º do CPC.Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, e 

decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executá-la, os autos serão arquivados (CNGC, 

art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53370 Nr: 1467-94.2016.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabrica Quimica, Petroleo e Derivados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICALHO E SANTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil e DECLARO constituído, de pleno 

direito, o título executivo judicial em demérito dos requeridos, na quantia de 

R$ R$ 4.343,97 (quatro mil, trezentos quarenta e três reais noventa e sete 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação. Após o decurso do prazo recursal, 

INTIME-SE a parte autora para encartar aos autos planilha de débito 

atualizada.Em seguida, CITE-SE e INTIME-SE os devedores para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento, sob pena de incorrer na multa 

de 10% sobre o valor da dívida, bem como os honorários advocatícios de 

10% (dez por cento).Não havendo pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE mandado de penhora e avalição (art. 523, §3º, CPC), 

intimando-se o autor a depositar custas, se houver.Por fim, considerando 

que, nesta data, houve a declaração de constituição em título executivo 

judicial, proceda-se a conversão da classe processual no Sistema Apolo 

para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PROCEDA a Secretaria da Vara com 

as anotações pertinentes quanto Patrono do exequente (fl. 75), para fins 

de escorreita intimação, no sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a 

providência ser certificada.Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e 

porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra".MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56391 Nr: 86-17.2017.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Fontoura Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BEATO DE MICHELI - 

OAB:22099/O, Ivonir Alves Dias - OAB:13310, ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença tendo como partes as em epígrafe, 

em que, devidamente intimado, o requerido/executado informou o 

pagamento da dívida e requereu a extinção do processo pela quitação, 

juntado aos autos comprovante de depósito judicial – págs. 183/185.

Instado a se manifestar, o exequente concordou com o valor depositado – 

pág. 191.

Pois bem. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que faz 

perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

Custas, se houver, pela parte executada.

Tendo em vista os valores que se encontram vinculados aos autos, 

proceda-se com sua transferência na forma requerida pela parte a pág. 

191, na conta informada.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do artigo 450, §3º, inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

Certificado o trânsito em julgado e expedido o competente Alvará de 

Liberação de Valores, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,

P. I. Cumpra.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73613 Nr: 4346-06.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MACHADO ROSA, Lauro da Silva 

Rocha Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, retificando o polo passivo para constar como executados os 

beneficiários da cédula de crédito n. 386663 [págs. 51/61], sob pena de 

extinção.

2. Em seguida, com a emenda da inicial, desde já DETERMINO a retificação 

do polo passivo no Sistema Apolo, certifique.

3. Diversamente, transcorrido o prazo do item 1 in albis, certifique-se e 

tornem-me os autos conclusos.

As providências.

 Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69173 Nr: 2073-54.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pereira do Vale Silva, Erico Wagner de 

Oliveira Batista, Jean de Jesus Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 Vistos.

I - DEIXO de analisar o pedido de relaxamento da prisão preventiva, 

formulada pelo acusado Rodrigo Pereira do Vale, posto que não fora 

deferida a representação formulada pelo Ministério Público, tal como se 

observa às fls.101/102.

II - INTIMEM-SE, via DJE, os patronos do acusado ERICO WAGNER DE 

OLIVEIRA BATISTA para que procedam com a juntada de procuração nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

II - NOMEIO a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para que 

apresente resposta à acusação, por escrito, em favor do denunciado 

JEAN DE JESUSALVES, vulgo “CHUPETINHA”, no prazo de 10 (dez) dias 

(CPP, artigo 396, caput), podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à suas defesas, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (artigo 396-A, do CPP), 
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em favor do(s) denunciado(s).

Em sendo levantada qualquer preliminar, ABRA-SE vistas ao Ministério 

Público e VOLTEM-ME os autos conclusos.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41351 Nr: 1517-62.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venceslau Botelho de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única, IMPULSIONO os autos 

a fim de intimar a parte requerida, via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, para no prazo de 5 (cinco) dias, especifique, 

objetivamente, as provas que pretendam produzir, justificando a sua 

pertinência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67168 Nr: 1138-14.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Felipe de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:, CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - OAB:23680/O

 Uma vez apresentado memoriais finais pelo Ministério Público, INTIMA-SE 

o Acusado, na pessoa de seu causídico, via Dje, para, no prazo legal, 

opor suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50632 Nr: 55-31.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge de Oliveira Amorim Neto, Ana Paula Silva 

Amorim, Debora Silvana Leandro Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT

 3. Ante o exposto, (i) REJEITO as preliminares aventadas pela defesa dos 

acusados e não sendo o caso de rejeição liminar [CPP, art. 395] ou 

absolvição sumária [CPP, art. 397] e (ii) inexistindo qualquer das hipóteses 

que caracterizam a absolvição sumária [artigo 397 do CPP], MANTENHO o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o 13 (TREZE) DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14H00MIN.4. Cumpra a 

Secretaria Judicial as seguintes providências:a)INTIMEM-SE e/ou 

R E Q U I S I T E - S E  o ( s )  r é u ( s ) ,  a ( s )  v í t i m a ( s )  e  a ( s ) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.Em se tratando de vítima(s), testemunha(s)/informante(s) e 

réu(s) residentes fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para 

oitiva e/ou interrogatório no juízo deprecado, instruindo-se a missiva com 

as peças necessárias listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 

(trinta) dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, 

querendo, acompanhe junto ao juízo deprecado a realização do ato 

(Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.”).Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, 

INTIME-SE a parte interessada na inquirição para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, indique o endereço completo e atualizado ou a substitua, 

desde já, assentado que o silêncio será interpretado como desistência 

tácita, prosseguindo o feito em seus demais termos;b) CIÊNCIA ao 

Ministério Público;c)INTIME-SE, via DJE, a defesa técnica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60071 Nr: 2389-04.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perdigão - Agroindustrial Mato Grosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Daltro Neto - 

OAB:11644, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT, SILVANA 

DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 22/01/2019, às 

13h50min., a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70354 Nr: 2707-50.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL FERNANDES DEMARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO, Centrais 

Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Garcia da Cruz - 

OAB:4502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 31/01/2019, às 

13h30min., a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50632 Nr: 55-31.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge de Oliveira Amorim Neto, Ana Paula Silva 

Amorim, Debora Silvana Leandro Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2019, 

às 14h, a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT, bem como 

da expedição de Carta Precatória para a Comarca de Tangará da 

Serra/MT, com a finalidade de inquirição das seguintes testemunhas: 

Francisco de Souza Silva e Rosa Divanir de Melo Araújo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-43.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GONCALVES DE MEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010062-43.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

17.600,00 POLO ATIVO: Nome: DANILO GONCALVES DE MEIRA Endereço: 

Rua PRESIDENTE DUTRA, 320, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 5 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010062-43.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

17.600,00 POLO ATIVO: Nome: DANILO GONCALVES DE MEIRA Endereço: 

Rua PRESIDENTE DUTRA, 320, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 5 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010215-18.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REJIANE CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA CRISTINA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010215-18.2012.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

18.000,00 POLO ATIVO: Nome: REJIANE CESAR DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS Endereço: Travessa SANTA MARIA, 32, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: SUZANA 

CRISTINA DE OLIVEIRA Endereço: Rua João de Souza Leal , 436, Vila rica, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE acima qualificada, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens de propriedade da executada, 

passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 

53, §4º da Lei 9.099/95. ARENÁPOLIS, 6 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-71.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO(A))

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO(A))

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010205-71.2012.8.11.0026 Valor da causa: 

$23,560.00 POLO ATIVO: Nome: EDSON GONCALVES DO ESPIRITO 

SANTO Endereço: Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA, 018, PX. AO 

LATICINIO DO DUDU, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Endereço: , KM 214, Inexistente, GUARULHOS - SP - CEP: 

07183-903 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 29 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-71.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO(A))

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO(A))

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010205-71.2012.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

23.560,00 POLO ATIVO: Nome: EDSON GONCALVES DO ESPIRITO SANTO 

Endereço: Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA, 018, PX. AO LATICINIO DO 

DUDU, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Endereço: , KM 

214, Inexistente, GUARULHOS - SP - CEP: 07183-903 ESPÉCIE: 

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 6 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-09.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MICHELLE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010084-09.2013.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

27.120,00 POLO ATIVO: Nome: LAURA MICHELLE MARQUES DA SILVA 

Endereço: Rua MARECHAL RONDON, 495, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - 

MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: Rua 

BARAO DE MELGACO, 3209, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para 

comparecer à Secretaria do Juizado Especial a fim de retirar a Certidão de 

Crédito. ARENÁPOLIS, 6 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75771 Nr: 1981-84.2018.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para que requeira o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65166 Nr: 532-28.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ROSANE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Juhas Jorge - 

OAB:289714/SP

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, NAS PESSOAS DE SEUS REPRESENTANTES, 

ACERCA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA 

PARA O DIA 12 DE MARÇO DE 2019, ÀS 14H30MIN, CONSOANTE 

DECISÃO DE REF. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32682 Nr: 1206-55.2007.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON LUIZ BORTOLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON MATOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão de fls.258, intimando a parte autora para que efetue o 

pagamento da diligência margeada do Sr. Oficial de Justiça, fls.260.

Géssica Gabrieli de Souza Biancardi

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40812 Nr: 1207-98.2011.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMERY APARECIDA AGUILAR, IRACI DOS SANTOS 

AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DAVI TORREMOCHA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento das custas judiciais, 

para que as cartas Precatória expedida nos autos sejam distribuídas.

Géssica Gabrieli de Souza Biancardi

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40094 Nr: 502-03.2011.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA E RODRIGUES DA SILVA LTDA EPP, 

SPAÇO ASSESSORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, THALISSON 

MAGNO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Vistos etc.

Interposto recurso de apelação pela parte requerente (fls.264/269), 

intime-se a parte recorrida para apresentação de suas contrarrazões 
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recursais, no prazo da lei (artigo 1.010, §1º, do CPC/2015).

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (artigo 997, §§, do 

CPC/2015), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo legal, 

em atenção ao disposto no artigo 1.010, §2º, do CPC/2015.

Ainda, para o caso de as contrarrazões do recurso principal ou adesivo 

ventilarem as matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC/2015, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo da lei, nos 

termos do art. 1.009, §2º, do CPC/2015.

Vencidas as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (art. 1.009, §3º, CPC/2015), com as minhas 

homenagens, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (artigo 

932, CPC/2015).

 Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65166 Nr: 532-28.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ROSANE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Juhas Jorge - 

OAB:289714/SP

 Vistos etc.

 TEREZINHA ROSANE FRANÇA ajuizou ação ordinária anulatória de ato 

administrativo c/c pedido de aposentadoria, reintegração e vencimentos 

atrasados, com antecipação de tutela em desfavor de Município de 

Aripuanã/MT.

Recebida a petição inicial (ref. 4), a liminar foi indeferida.

A autora agravou da decisão que indeferiu a reintegração da autora ao 

cargo de professora licenciada para tratamento médico (ref. 10).

Devidamente citada (ref. 11), a requerida apresentou contestação à ref. 

22. Juntou documentos.

Impugnação à contestação aportou à ref. 28.

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, as 

partes pugnaram pela produção de prova testemunhal (ref. 37 e 38).

É o relato. Decido.

Não há preliminares a serem analisadas. Portanto, DECLARO O FEITO 

SANEADO.

Fixo como pontos controvertidos:

a) apuração de eventual irregularidade na demissão da autora;

b) eventual nulidade no procedimento administrativo disciplinar;

c) acumulação ilegal de cargos públicos.

 Para tanto, defiro a produção de prova oral pelas partes.

 Defiro, ainda, a produção de prova documental, por meio dos documentos 

já apresentados pelas partes.

CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

 Quanto ao pedido de prova pericial feito pela parte autora, será analisado 

oportunamente, após a colheita da prova testemunhal.

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 

2019, às 14h30min. Desde já, determino a expedição de carta precatória 

para oitiva de testemunhas residentes em outras Comarcas. Justifico a 

data em razão da lotada pauta de audiências.

 Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 

Deverão os advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, 

CPC, quanto à produção da prova testemunhal.

 Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75771 Nr: 1981-84.2018.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se quanto ao eventual decurso de prazo para a parte requerida 

contestar a ação, uma vez que foi devidamente citada (ref. 16).

Após, intime-se a parte autora, para que requeira o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Ato contínuo, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74832 Nr: 1360-87.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CCCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO METCHKO 

- OAB:1482/RO

 Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido formulado, pelo que 

condeno GIWERMESON RAMOS RODRIGUES ao pagamento de pensão 

alimentícia mensal para o seu filho Marcos Vinícius Cunha Rodrigues, na 

proporção de 33% do salário mínimo vigente, a serem depositados na 

conta indicada na inicial, além de 50% das despesas extraordinárias 

devidamente comprovadas. Fixo a guarda COMPARTILHADA, com 

residência da criança com a genitora, o que faço com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda. Nos termos 

do §2º do art. 13 da Lei 5.478/68, o valor fixado em sentença retroage à 

data da citação.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais, suspensa a sua exigência em face da gratuidade da justiça 

que ora defiro.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, 

arquivem-se os presentes autos, sendo observadas as formalidades 

legais e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80523 Nr: 5090-09.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUDINEI BUENO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . De mais a mais, o INSS é o maior litigante do País, considerando o 

número de processos em curso. Assim, inviável impor ao Judiciário a 

obrigação de atuar de maneira paralela, como porta de entrada para todo e 

qualquer pedido. Inviável, inclusive, porque a estrutura do Poder Judiciário 

da Comarca de Aripuanã não suporta a quantidade de demandas a que 

estaria submetida. Insta ressaltar que se trata de Vara Única, com 

pequeno número de servidores e apenas um Magistrado. É claro que o 

Poder Judiciário não ignora a situação das estradas que circundam a 

Comarca de Aripuanã. Entretanto, infelizmente, tal fator não é 

exclusividade deste Município. Transferir ao Poder Judiciário a enorme 

demanda absorvida pela Previdência implicaria na ineficiência e no colapso 

do sistema judiciário desta Comarca, gerando lentidão para a resolução 

dos processos – inclusive, previdenciários. Forçoso concluir, portanto, 

que a exigência do prévio requerimento administrativo importa, em 

verdade, em proteção ao direito do jurisdicionado em obter do Poder 

Judiciário respostas cada vez mais céleres às suas demandas. De mais a 

mais, apesar da parte requerente ressaltar o “alto custo” da viagem até às 

cidades vizinhas que abrigam agências do INSS, é notório que existe 

transporte, por ônibus, diariamente. Com efeito, para a Cidade de 

Colniza-MT, as passagens variam de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) a 

R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), sendo que o transporte é realizado por 

duas empresas: Viação Juína e TUT Transportes. Assim, com fundamento 

no acima exposto e na orientação da Suprema Corte firmada no RE nº. 

631.240/MG, determino que a parte autora seja intimada, por sua 
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advogada, para que dê entrada no pedido administrativo em 30 dias, 

apresentando o comprovante no processo em igual prazo, sob pena de 

extinção.Uma vez comprovada a postulação administrativa, o INSS será 

intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira 

decisão administrativa. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59183 Nr: 103-95.2016.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDFBV,CLDTEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 SENTENÇA

Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de Reintegração/ Manutenção de Posse proposta por Vania Thais 

Peres Votri em face de Invasores da Fazenda Boa Vista.

Às ref. 48, foi determinada a intimação das partes para dar 

prosseguimento ao feito.

Às ref.52, consta certidão que decorreu prazo para as partes se 

manifestarem, apesar de devidamente intimadas.

 O feito encontra-se paralisado.

 É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

No caso dos autos, as partes, mesmo devidamente intimadas, não 

promoveram os atos que lhe incumbiam, a fim de dar seguimento ao 

presente processo.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. III do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas remanescentes e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % do valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52474 Nr: 1243-72.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO TORREMOCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de bloqueio administrativo de veículo(s) em nome da parte 

executada, pelo sistema RENAJUD, devendo a secretaria efetuar comando 

de pesquisa e bloqueio.

 Em caso de bloqueio positivo, defiro, desde já, a penhora e avaliação 

sobre o(s) veículo(s) contristado(s).

Antes porém, deverá a parte exequente, no prazo de 15 dias: a) informar 

o local onde se encontra(m) o(s) veículo(s); b) no caso do bloqueio recair 

sobre mais de um veículo, informar sobre qual ou quais veículo(s) 

pretende que a penhora recaia.

 Com as informações, expeça-se mandado de penhora e avaliação (e 

remoção, caso requerido pela parte exequente), devendo ambas as 

partes ser intimadas de tais atos, na pessoa de seu procurador ou 

pessoalmente, caso não tenham procurador constituído.

 Sendo negativa a penhora via RENAJUD, intime-se a exequente para se 

manifestar em 05 dias sobre o prosseguimento do feito, indicando bens 

penhoráveis, sob pena de imediata extinção.

 Diligências e intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 34436 Nr: 948-11.2008.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - GRUPO 

ISDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REUNIDAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁTIA SILENE M. S. ANDRÉ - 

OAB:87.146, FRANCISCO DA SILVA NETO - OAB:54.694, PAULO 

SERGIO VAZ MARTINS CHECHIN - OAB:54.990/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de bloqueio administrativo de veículo(s) em nome da parte 

executada, pelo sistema RENAJUD, devendo a secretaria efetuar comando 

de pesquisa e bloqueio.

 Em caso de bloqueio positivo, defiro, desde já, a penhora e avaliação 

sobre o(s) veículo(s) contristado(s).

Antes porém, deverá a parte exequente, no prazo de 15 dias: a) informar 

o local onde se encontra(m) o(s) veículo(s); b) no caso do bloqueio recair 

sobre mais de um veículo, informar sobre qual ou quais veículo(s) 

pretende que a penhora recaia.

 Com as informações, expeça-se mandado de penhora e avaliação (e 

remoção, caso requerido pela parte exequente), devendo ambas as 

partes ser intimadas de tais atos, na pessoa de seu procurador ou 

pessoalmente, caso não tenham procurador constituído.

 Sendo negativa a penhora via RENAJUD, intime-se a exequente para se 

manifestar em 05 dias sobre o prosseguimento do feito, indicando bens 

penhoráveis, sob pena de imediata extinção.

 Diligências e intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 14787 Nr: 1826-72.2004.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA ANDORINHA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA EPP, WALDEMAR JOSÉ CAPPELLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298, Nilton Cezar de Oliveira Terra - OAB:189.946/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, do retorno dos autos a esta 

Comarca, devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74561 Nr: 1200-62.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN JUHAS JORGE - 

OAB:20129-A, JESSICA VALERIA FERREIRO - OAB:12074/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS ÚTEIS (ARTIGOS 350 

E 351 DO CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 39536 Nr: 134-91.2011.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/O, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Intimo a parte requerente para apresentar contrarrazões do recurso de 

apelação interposto pela parte requerida, fls.198/215.

Géssica Gabrieli de Souza Biancardi

Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76037 Nr: 2150-71.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia dos Santos da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

CAVALCANTE RAMOS - OAB:53182/DF

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para especificarem as provas que 

eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77028 Nr: 2802-88.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZALETE CANDEIAS ORTELAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que apresente, caso queira, impugnação à 

contestação, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69578 Nr: 3714-22.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDINETE FERREIRA CONSALES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para eventual impugnação no tocante ao laudo elaborado, 

juntado à referência 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57698 Nr: 1052-56.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO LEMES DA SILVA, LEONIR APARECIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA TRIVELATTO LTDA., 

ROMEU ALBERTO PARIZZOTTO, APARECIDA SONIA GOMES 

PARIZZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerente, a fim de que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66674 Nr: 1679-89.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS VIRGENS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente os quesitos para a realização da 

perícia e, caso queira, indique assistente técnico.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-37.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROMAO DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010104-37.2015.8.11.0088. REQUERENTE: MIGUEL ROMAO DE AVILA 

REQUERIDO: ADILSON ALVES DE SOUZA Vistos. Defiro o pedido de 

suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias, consoante 

postulado pelo autor no id 14281714. Decorrido o lapso temporal, 

certifique-se e intime o requerente para que indique o atual endereço do 

requerido ou requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Consigno, ainda, que deixo de analisar a petição do 

autor retro (id 15663397), uma vez que não há bens penhorados no 

presente processo, estando este na fase de citação. Intime-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 13 de novembro de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-09.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000073-09.2017.8.11.0088. REQUERENTE: RAFAEL OLIVEIRA AMARAL 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Trata-se de Ação de obrigação de 

fazer c/c pedido de indenização por danos morais, proposta por Rafael 

Oliveira Amaral em desfavor de Gazin Móveis e Eletrodomésticos LTDA. 

Intimadas as partes com a finalidade de especificarem as provas que 

pretendem produzir, o autor permaneceu inerte. A requerida, por sua vez, 

requereu o seu próprio depoimento pessoal, por meio de preposto. É o 

relato. Considerando que descabe à parte pedir seu próprio depoimento 

pessoal, conforme clara preconização do art. 385, do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido da ré para oitiva de seu preposto. Ante o exposto 

e tendo em vista que o autor não se manifestou quanto à produção de 

outras provas, bem como que a ré requereu apenas o seu depoimento 

pessoal, o qual foi indeferido nesta oportunidade, declaro encerrada a 
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instrução. Assim, determino, desde já, a intimação das partes para 

apresentarem as derradeiras argumentações, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sucessivos. Após, venham conclusos para sentença. Intimem-se. 

Diligências necessárias. Aripuanã, 13 de novembro de 2018. (assinada 

digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-97.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES HAHN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS 2 M LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010068-97.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: HERMES HAHN EXECUTADO: 

COMERCIO DE MADEIRAS 2 M LTDA - ME Vistos. Defiro o pedido do 

requerente/exequente (id 14277527) e nos termos do art. 513, § 3º, 

observando-se o disposto no art. 274, ambos do Código de Processo Civil, 

REPUTO válida a intimação do executado. No mais, antes de analisar o 

pedido de penhora “on line” do exequente, determino que esse apresente 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 13 de novembro de 

2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010143-97.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA DE SOUZA TATSCH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010143-97.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: PLINIO PERIOLO PADILHA 

JUNIOR EXECUTADO: ELIDA DE SOUZA TATSCH Vistos. Tendo em vista o 

decurso do lapso temporal requerido pelo exequente (id 14206534), 

determino a intimação desse, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente o endereço atual da executada ou requeira o que de direito, sob 

pena de extinção. Decorrido o lapso temporal ou com o aporte da 

manifestação da parte exequente, CERTIFIQUE-SE e venham conclusos 

para deliberações. Intime-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 13 de 

novembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-88.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000016-88.2017.8.11.0088. REQUERENTE: JEANE LIMA PEREIRA 

REQUERIDO: VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA Vistos. Intimem-se as 

partes, para especificarem as provas que eventualmente pretendam 

produzirm justificando concretamente a pertinência de cada prova, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Diligências necessárias. Aripuanã, 13 de novembro de 2018. (assinada 

digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-88.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000016-88.2017.8.11.0088. REQUERENTE: JEANE LIMA PEREIRA 

REQUERIDO: VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA Vistos. Intimem-se as 

partes, para especificarem as provas que eventualmente pretendam 

produzirm justificando concretamente a pertinência de cada prova, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Diligências necessárias. Aripuanã, 13 de novembro de 2018. (assinada 

digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010037-04.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE PEREIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMARCIO APARECIDO BELEM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010037-04.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: GEOVANE PEREIRA 

GONCALVES EXECUTADO: LIMARCIO APARECIDO BELEM Vistos. Defiro 

em parte o pedido retro do exequente e concedo o prazo de 10 (dez) dias 

para que esse indique o atual endereço do executado ou requeira o que 

de direito, sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, retornem conclusos para 

deliberações. Intime-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 13 de 

novembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000074-91.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI CONEXOES HIDRAULICAS - COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLE BRITTES JUNIOR OAB - SP111276 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000074-91.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: MULTI CONEXOES 

HIDRAULICAS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 

EXECUTADO: A. S. COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - ME 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL proposta por MULTI CONEXÕES HIDRÁULICAS - 

COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, em face de A. S. 

COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME. A parte exequente 

manifestou-se pela desistência do processo, conforme petição Id nº 

12886723. Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, e 

julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Ao ARQUIVO com as 

devidas baixas. Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marilia Gabriela de Figueiredo 
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Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta ARIPUANÃ, 13 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000026-98.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AROEIRA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - PR53218 (ADVOGADO(A))

EDSON ISFER OAB - PR0011307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO MARTINS (REQUERIDO)

ERALDO BENJAMIN PELUSO (REQUERIDO)

ERASTO APARECIDO HENRIQUE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000026-98.2018.8.11.0088. REQUERENTE: AROEIRA ADMINISTRADORA 

DE BENS PROPRIOS LTDA REQUERIDO: ERALDO BENJAMIN PELUSO, 

ARMANDO MARTINS, ERASTO APARECIDO HENRIQUE Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA proposta por 

AROEIRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., em face de ERALDO 

BENJAMIN PELUSO, ARMANDO MARTINS e ERASTO APARECIDO 

HENRIQUE. A parte requerente manifestou-se pela desistência do 

processo, conforme petição Id nº 12482309. Nos termos do texto legal do 

artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Ao ARQUIVO com as devidas baixas. Submeto os autos à MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta ARIPUANÃ, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-53.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINA C. ZAN GRAFF - ME (REQUERIDO)

GINA CAROLINA ZAN GRAFF (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010036-53.2016.8.11.0088. REQUERENTE: WILSON FRANCISCO 

REQUERIDO: GINA CAROLINA ZAN GRAFF, GINA C. ZAN GRAFF - ME 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Nota-se que, devidamente intimado (Id nº 11458408), 

a parte reclamante deixou transcorrer silente o prazo assinalado, não 

indicando o atual endereço da reclamada. Logo, a extinção do feito, sem 

resolução do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da parte 

reclamante, que deixou de promover os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. ANTE O EXPOSTO, julgo pela EXTINÇÃO do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Ao ARQUIVO com as devidas baixas. Submeto os 

autos à MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta ARIPUANÃ, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-44.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE RODRIGUES DE LIMA 04290829910 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010002-44.2017.8.11.0088. REQUERENTE: PLINIO PERIOLO PADILHA 

JUNIOR REQUERIDO: SOLANGE RODRIGUES DE LIMA 04290829910 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Nota-se que devidamente intimado (Id nº 11452467), 

a parte exequente deixou transcorrer silente o prazo assinalado, não 

indicando o atual endereço da executada. Logo, a extinção do feito, sem 

resolução do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da parte 

reclamante, que deixou de promover os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. ANTE O EXPOSTO, julgo pela EXTINÇÃO do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Ao ARQUIVO com as devidas baixas. Submeto os 

autos à MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta ARIPUANÃ, 17 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-11.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA RIBEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010043-11.2017.8.11.0088. REQUERENTE: JOSE MARIA RIBEIRO SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor - arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço - §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Cuidando a hipótese 

de relação de consumo e presentes os requisitos caracterizadores, 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte autora para trazer provas outras e, 

ainda, verossimilhança de suas alegações. Tal inversão se baseia na 

necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, motivo pelo 

qual não há falar em inobservância ao princípio da isonomia entre as 

partes, pois tem o consumidor o direito à facilitação de sua defesa em 

juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da 

prova com base no art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, decorre, além da 

hipossuficiência da parte e verossimilhança de suas alegações, da 

necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato que não é 

absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e 

produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor - CPC, art. 373, inciso II -, bem 

como aquelas decorrentes do ônus da inversão. Dessarte, já realizada a 

audiência de conciliação e apresentadas as manifestações, DETERMINO 

que se INTIME as partes para que esclareçam, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou 

o julgamento imediato a lide. Na intimação por telefone, deverá certificar 
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qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes - item 5.3.3 da CNGC. Transcorrido o prazo in 

albis ou esclarecidas as provas, volte-me concluso, naquela hipótese para 

sentença - julgamento antecipado/imediato da lide-, e nesta para despacho 

- designar audiência de instrução para a produção de eventual prova oral. 

Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Marília Gabriela de Figueiredo Marisco Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta ARIPUANÃ, 17 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010038-86.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE PEREIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMARCIO APARECIDO BELEM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010038-86.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: GEOVANE PEREIRA 

GONCALVES EXECUTADO: LIMARCIO APARECIDO BELEM Vistos. 

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Submeto os 

autos à MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o despacho exarado 

pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta 

ARIPUANÃ, 17 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010070-67.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ANTONIO MISSIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA MACUYAMA (EXECUTADO)

MARCIO GOMPERTINO GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010070-67.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: VILMAR ANTONIO MISSIO 

EXECUTADO: MARCIO GOMPERTINO GOMES, ROSILDA MACUYAMA 

Vistos. Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme requerido pelo exequente. Decorrido o lapso temporal, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME a parte exequente, para que dê andamento ao 

feito, devendo indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza Substituta ARIPUANÃ, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-80.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ANTONIO MONEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A R DE S NORBERTO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010084-80.2014.8.11.0088. REQUERENTE: CESAR ANTONIO MONEZ 

REQUERIDO: A R DE S NORBERTO - ME Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Nota-se que 

devidamente intimado (Id nº 11522861), a parte autora deixou transcorrer 

silente o prazo assinalado, não indicando o atual endereço da parte 

requerida. Logo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida 

que se impõe, em razão da inércia da parte reclamante, que deixou de 

promover os atos e diligências que lhe competiam, demonstrando de forma 

inequívoca o desinteresse pelo prosseguimento do feito. ANTE O 

EXPOSTO, julgo pela EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Ao 

ARQUIVO com as devidas baixas. Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marilia 

Gabriela de Figueiredo Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta ARIPUANÃ, 26 de 

setembro de 2018.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63477 Nr: 125-83.2017.811.0100

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS, MDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMÉLIA ROSANA DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 5.729, GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ 

- OAB:20748/O, GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - 

OAB:11519, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870 - MT

 Vistos etc.De início, em razão da manifestação ministerial carreada aos 

autos à ref.: 105, INDEFIRO o pedido da defesa contido à ref.: 107 deste 

feito.Lado outro, em apreciação ao pedido da defesa juntado à ref.: 96 

destes autos, passo a decidir nos termos que se seguem.[...], observo 

que não houve alteração do contexto fático dos autos, que ensejasse a 

revogação da referida prisão preventiva do acusado.Isso porque, os 

fundamentos aportados como inovação no feito se contraditam com as 

declarações da vítima Elton Baragão, o qual afirma que “… perguntado se 

viu quem atirou no declarante, respondeu que sim, que perguntado 

quantos homens eram, respondeu que eram dois, que perguntado se 

reconheceu algum deles, respondeu que sim, que perguntado quem são, 

respondeu Martim, irmão do Daniel, presidente da Associação do Banco 

de Terra e ‘Polaquinho’, filho de Danielzinho, que mora na chácara de 

Julce…” (termo de declaração na página 13).E, ademais, analisando os 

fatos e a forma como ocorreu o crime, extrai-se a gravidade concreta do 

delito, logo, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se ineficazes 

para acautelar o meio social. [...]Dessa forma, ainda presentes os 

requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em 

consonância à manifestação ministerial, mantenho a prisão preventiva do 

citado investigado, pelos próprios motivos exarados na decisão outrora 

proferida.Intimem-se: pessoalmente o acusado, bem como a sua defesa, 

via publicação na imprensa.Ciência ao representante do Ministério 

Público.No mais, ante ao teor da certidão contida à ref.: 83, encaminhe 

este feio ao arquivo provisório até o cumprimento do aludido mandado de 

prisão.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

decisão como o necessário mandado/carta precatória/ofício/carta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51101 Nr: 635-72.2012.811.0100

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON NASCIMENTO, DANIEL SOUZA DE 

MENEZES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR CARDOSO DE 
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CARVALHO NETO - OAB:16307, JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460-B, LUCAS LEMOS NAVARROS - OAB:12.914, Silvio César 

dos Santos - OAB:B-7806

 Vistos etc.

Não obstante à manifestação ministerial de fl. 429, verifico no Sistema 

Apolo e, ainda, considerando o teor da procuração contida à fl. 123 deste 

feito que o acusado Edilson Nascimento possui advogado constituído, 

assim sendo, DETERMINO a intimação do Dr. Juarez Vasconcelos, OAB 

MT 5.460-B, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pelo Ministério Público às fls. 364/384, no prazo legal, o que 

deverá ser certificado.

Após, CONCLUSOS para os fins dispostos no art. 601 do CPP.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, servindo a cópia desta decisão como o 

necessário mandado/carta/carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25367 Nr: 151-91.2011.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18821

 Vistos etc.

De início, ao tempo em que DEFIRO o pedido retro (fl. 59), ARBITRO a título 

de honorários advocatícios para o Dr. Diego Rafael Lanzarini – OAB MT 

18.821, nomeado à fl. 49, o importe de 2 (dois) URH’s, pelo trabalho 

realizado nos autos.

Lado outro, determino o cumprimento integral da decisão de fls. 51/53.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/título executivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20034 Nr: 723-86.2007.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELFANIO LUIZ PEREIRA, ANTONIO 

FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B, Wellington 

Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DO RÉU, Antonio Ferreira Barbosa, Dr. Wellington 

Cardoso Ribeiro, OAB 11.991/MT, para no prazo legal, apresentar razões 

ao recurso ao recurso de apelação, uma vez que o réu manifestou o 

desejo em recorrer da sentença fl. 180.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59558 Nr: 389-37.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO NIERO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda, Luiz Cesar Bornello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO 

- OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a este Juízo as guias devidamente 

recolhidas para a distribuição das cartas precatórias expedidas para as 

Comarcas de Campo Novo do Parecis/MT e Tangará da Serra/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59220 Nr: 283-75.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE - 

POR SEU INVENTARIANTE ALCEU ORESTES CORTESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira tatiane Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA - OAB:21157/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74415 Nr: 2997-37.2018.811.0100

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54474 Nr: 1119-19.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU ZMOZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESTANISLAU ZMOZINSKI, Cpf: 

94953732120, Rg: 1335626-7, Filiação: Ana Filipiake e Ladislau Zmozinsli, 

data de nascimento: 18/10/1934, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que no dia 29 de 

junho de 2014, por volta de 19h30m, na propriedade rural denominada 

“Chácara 78”, localizada no Assentamento Paloma, Gleba São Anastácio, 

zona rural do Município de Brasnorte/MT, o acusado ESTANISLAU 

ZMOZINSKI, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil e mediante 

emboscada, valendo-se de uma arma de fogo, consistente em uma 

espingarda calibre 32, com numeração e marca ilegível, matou Iraildes de 

Souza Silva, conforme se prova pelo termo de apreensão de fls. 18, 

exame necroscópico de fls. 20/21 e mapa topográfico de fls. 22/22-v. 

Restou apurado que vítima e denunciado encontravam-se na propriedade 

rural “Chácara 78”, Assentamento Paloma, local onde morava o 

denunciado. Por serem conhecidos, reuniam-se para conversar. Desta 

feita, na data dos fatos, no período vespertino, a vítima chamou o 

denunciado para acompanhá-lo até um rio, tendo este, segundo suas 

declarações, se negado. Segundo as alegações do acusado, a vítima teria 

insistido no convite, e diante de sua negativa, o ofendido teria proferido 

diversas ofensas em seu desfavor, bem como dito que iria a sua 

residência e logo voltaria. Conforme consta, logo que a vítima saiu de sua 

residência, o denunciado apanhou sua espingarda, escondeu-se e 

aguardou seu retorno. Ato contínuo, ao avistar a vítima se aproximando, o 

denunciado permanecia calado enquanto esta o chamava. Ato contínuo, 

de inopino, o acusado desferiu um disparo na região do abdômen do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 909 de 1103



ofendido, ferimento este lhe ceifou a vida, conforme laudo de exame de 

corpo de delito (fls. 20/21, mapa topográfico (22/22-v) e certidão de óbito 

(fls. 09). O motivo fútil do crime reside no fato de que o acusado matou a 

vítima apenas porque esta teria lhe proferido ofensas quando se negou a 

acompanhá-la a um rio próximo do local, havendo, por óbvio, grande 

desproporcionalidade entre o móvel da conduta e o resultado alcançado, 

ressaltando que vítima e acusado não eram inimigos, pelo contrário, eram 

vizinhos que se encontravam constantemente. Por sua vez, fortes são os 

indícios de que executou o crime mediante emboscada, tendo em vista ter 

permanecido escondido, aguardando a passagem da vítima, bem como se 

calou enquanto o ofendido o chamava, tendo desferido o tiro fatal sem que 

este notasse sua presença. Ante o exposto, denuncio ESTANISLAU 

ZMOZINSKI, vulgo “ESTÁCIO”, já qualificado, como incurso no artigo 121, 

§2º, incisos II e IV do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro, 

DETERMINO a citação do denunciado ESTANISLAU ZMOZINSKI, vulgo 

“ESTÁCIO”, via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

361 e 363, §1º, ambos do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, 

certifique-se e, voltem-me os autos conclusos, para ulteriores 

deliberações.Às providências, observando as formalidades 

legais.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste 

despacho como o necessário mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 05 de dezembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68447 Nr: 3299-03.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONI RODRIGUES DE OLIVEIRA, Cpf: 

02231846160, Rg: 19370571, Filiação: Regina Rodrigues de Oliveira, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 22 de julho de 2017, por volta das 18h40min, em 

via pública, próximo ao estabelecimento comercial denominado Mercado 

Pasqualotto, na Avenida Senador Júlio Campos, Centro, nesta urbe, o 

denunciado, de forma consciente e voluntária, conduziu o veículo do tipo 

automóvel VW Gol, de cor branca, placa JYJ 1334, com sua capacidade 

psicomotora alterada por influência de álcool, vez que se encontrava em 

visível estado de embriaguez, caracterizado pelo forte odor etílico, olhos 

vermelhos e dificuldade em se equilibrar, conforme Boletim de Ocorrência 

(f. 05/06), Auto de Prisão em Flagrante Delito (f. 07), Termos de 

declarações (f. 09/10) e demais documentos coligados nos autos. Ainda, 

o acusado não possuía Carteira Nacional de Habilitação (f. 05-v). Diante 

do exposto, encontra-se o denunciado RONI RODRIGUES DE OLIVEIRA 

como incurso nas sanções previstas no artigo 306, caput, c/c artigo 298, 

inciso III, ambos da Lei nº 9.503/97.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro, 

DETERMINO a citação do denunciado RONI RODRIGUES DE OLIVEIRA, via 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, 

ambos do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, 

voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Às 

providências, observando as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 05 de dezembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53946 Nr: 777-08.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR APARECIDO MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMIR APARECIDO MARCELINO, Rg: 

1128267-3, Filiação: Aristides Marcelino e Nadir Borges Marcelino, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 19 de dezembro de 2011, por volta das 13h, na 

residência localizada na Chácara Uberlândia, Zona Rural, em 

Brasnorte/MT, o denunciado ADEMIR APARECIDO MARCELINO, consciente 

e voluntariamente, no âmbito das relações domésticas e familiares, agrediu 

fisicamente sua convivente Lenir Terezinha Fontoura, provocando-lhe as 

lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais 

Direta de f. 11, Mapa Topográfico para Localização de Lesões de f. 

12/12-v, conforme Termo de Declarações de f. 24, boletim de ocorrência 

de f. 06 e demais elementos de informações coligados nos autos. Consta 

que o denunciado agrediu fisicamente sua amásia, a senhora Lenir 

Terezinha Fontoura, segurando-a pelo pescoço, arranhando o tórax e os 

braços, provocando as lesões corporais descritas à f. 11/12-v. Diante do 

exposto, encontra-se o denunciado ADEMIR APARECIDO MARCELINO, 

como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, todos do Código Penal, 

com as implicações da Lei 11.340/2006.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro, 

DETERMINO a citação do denunciado ADEMIR APARECIDO MARCELINO, 

via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, 

ambos do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, 

voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Às 

providências, observando as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 05 de dezembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35288 Nr: 748-88.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBMS, GAMS, JOSILENE MARTINS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN FERNANDES SOARES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, formulada por KAIKY 

BRENO MARTINS SOARES e GEOVANA APARECIDA MARTINS SOARES, 

representados por sua genitora JOSILENE MARTINS BARBOSA em face 

de GILVAN FERNANDES SOARES.

Feitas diligências pela parte requerente, todas as tentativas restaram 

frustradas e, em razão disso, a parte demandante requer citação por 

edital (fl. 51).

Pois bem.

DEFIRO o pedido da parte requerente.

Cite-se o requerido GILVAN FERNANDES SOARES, por edital, no prazo de 

20 (vinte) dias, conforme art. 256, II, do CPC, observando o disposto no 

artigo 257, do mesmo diploma legal.

Decorrido o prazo da citação, volte-me para deliberar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21606 Nr: 617-94.2007.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITORA GRÁFICA LB LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:MT/ 8036, 

MISAEL LUIZ INÁCIO - OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Certifico para os devidos fins, que o precatório foi emitido dia 23/07/2018 

(fl. 130), com protocolo nº 72239/2018, conforme documento em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43380 Nr: 1292-71.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de complemento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), referente à diligência 

em endereço em Zona Rural denominada Voadeira, quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Guia de Complementação de Diligência, apresentando 

cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) 

dias a partir da presente intimação.

Campinápolis – MT, 05 de dezembro de 2018.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33278 Nr: 855-69.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SEBASTIÃO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KEZIA ALVES DE 

PAULA BRAGA, para devolução dos autos nº 855-69.2014.811.0110, 

Protocolo 33278, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80099 Nr: 403-57.2012.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SILVA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17545/O

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo os seguintes pontos controvertidos, quanto à matéria fática: a) a 

existência de posse mansa e pacífica sobre o bem; b) lapso temporal e c) 

animus domini .

3. Em que pese a concordância da Requerida quanto ao pedido de 

usucapião, determino a produção de prova oral para esclarecer os pontos 

controvertidos.

4. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de Janeiro de 

2019, às 14:00 horas, oportunidade em que será colhida a oitiva das 

testemunhas oportunamente arroladas, desde que o rol seja apresentado 

até 10 (dez) dias antes da audiência de instrução (art. 407, CPC), ainda 

que seja informado que a testemunha comparecerá independente de 

intimação, eis que “o prazo do art. 407 do estatuto processual civil deve 

ser observado mesmo quando as testemunhas vão comparecer 

independentemente de intimação, pois o seu objetivo é sobretudo ensejar 

às partes ciência das pessoas que irão depor.” (STJ-4ª T., AI 

88.563-AgRg, Min. Sálvio Figueiredo, j. 27.6.96, DJU 26.8.96). No mesmo 

sentido: RT 788/300, 873/246 e TJDFT, AP. 20060110094907.

4.1 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

Cláudia, 05 de dezembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50512 Nr: 1476-06.2008.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Lumar Ltda, GELY PERONDI, 

LUIZ PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL EROTILDES DA 

ROCHA - OAB:5390/RO

 Autos nº 1476-06.2008 (Id. 50512)

Ação de Execução Fiscal

Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Executados: SUPERMERCADO LUMAR LTDA e outros

Vistos.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal promovida por FAZENDA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO em face de SUPERMERCADO LUMAR LTDA, 

GELY PERONDI e LUIZ PERONDI, visando o recebimento da CDA nº 

20083071.

O exequente informou que o executado realizou o pagamento, conforme 

documento de fl. 56, e requereu a extinção do feito.

 É, em síntese, o Relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

exequente informou que houve a total satisfação do débito, tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito, conforme 

documento de fl. 56.

III – DISPOSITIVO

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Deixo de proceder o desbloqueio do valor apontado pelo Executado, pois 

nestes autos não bloqueou-se qualquer valor, conforme se extrai das fls. 

37/38.

Custas pela exequente, a qual é isenta.

 P.R.I.

 Certificado o trânsito em julgado, proceda-se o arquivamento com as 

cautelas de estilo.

Cláudia, 05 de dezembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80948 Nr: 95-84.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do Egrégio TRF da 1ª 

Região.

2. Caso não haja qualquer manifestação das partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

3. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49425 Nr: 397-89.2008.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO JACOMO FERREIRA GERMIGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Vistos.

1. Nomeio para a defesa dos confinantes e terceiros citados por edital, a 

Dra Aliete Righi Bervig. Intime-se-a para apresentar contestação, ainda 

que por negativa geral.

2. Intime-se.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80629 Nr: 979-50.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 979-50.2012 (Id. 80629)

Ação de Execução de Alimentos

Representante (Requerente): CLEUZA KRUGER

Requerido: ALTAIR TOCCOLINI

Vistos.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta pela representante 

CLEUZA KRUGER em face de ALTAIR TOCCOLINI, referente a título de 

Pensão Alimentícia. O requerido não cumpriu com o acordo firmado entre 

as partes, tornando assim inadimplente dos valores não pagos entre o 

período de 15.02.2009 a 15.06.2012.

 A inicial foi recebida (fl. 18).

 A representante informou o pagamento da dívida, requerendo a extinção 

do feito (fl. 49).

É, em síntese, o Relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o credor renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente.”

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito, conforme 

se vê à fl. 49.

III – DISPOSITIVO

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Determino o levantamento do montante de R$ 2.836,02 (dois mil, oitocentos 

e trinta e seis reais e dois centavos) depositados em juízo (fl. 45/46) em 

favor do executado. Diante disso, retiro a restrição no veículo, conforme 

extrato em anexo.

 Custas pela parte autora, a qual é beneficiaria da justiça gratuita.

 P.R.I.

 Oportunamente, proceda-se o arquivamento com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Cláudia, 5 de dezembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53343 Nr: 1325-69.2010.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a certidão de fl. 79, decreto a revelia do requerido.

2. Intime-se a parte autora para apresentar alegações finais, no prazo de 

15 (quinze)dias.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102336 Nr: 1083-32.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência COMPLEMENTAR do Oficial de 

Justiça, devendo para tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência 

junto ao sitio do TJ/MT (emissão de Guias Online), no valor de R$ 567,00 

(quinhentos e sessenta e sete reais), bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103150 Nr: 1453-11.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

correspondente ao zoneamento "União do Sul - MT 423 Sentido Cláudia", 

bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99518 Nr: 3070-40.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA DE OLIVEIRA GRAGEL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Custas e honorários sucumbenciais pela parte autora, onde fixo a título de 

honorários sucumbenciais o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

devendo ser observado que a condenada é beneficiária da justiça gratuita 

(art. 98, §3º, do CPC).P.R.I.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as cautelas de estilo.Cláudia, 06 de dezembro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83738 Nr: 901-85.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR GOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN GARCIA BRUSCAGIN - 

OAB:MT/14707-E, SIMONE BESOLD - OAB:17545/O

 Autos nº 901-85.2014 (Id. 83738)

Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização

Requerente: CÉSAR GOLIN

Requerido: COLONIZADORA SINOP S/A

Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 05 de dezembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80795 Nr: 1141-45.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO THEODORO SCHIRMER, EUNICE 

SCHIRMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, EMANUELE 

SCHIRMER, MELISSA SCHIRMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - OAB:, 

MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - OAB:, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

confirmando a liminar concedida às fls. 28/29, para o fim de DETERMINAR 

que a sustação do protesto dos títulos com protocolo 9927 e 9928 perante 

o Cartório de 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Cláudia/MT.Oficie-se o 

Cartório 2º Ofício Extrajudicial desta Comarca acerca da presente decisão. 

Levante-se a caução ofertada nos autos. Pela sucumbência, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios arbitrados e fixados em R$ 1.000,00 (mil e reais), tendo sido 

considerado zelo, tempo e trabalho desenvolvido pelo advogado da parte 

autora, na forma do artigo 20, § 3º e 4º do Código de Processo 

Civil.P.R.I.Após o trânsito em julgado arquivem-se, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89222 Nr: 6204-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERYS ELOY CAVALCANTE, ANTÔNIO 

SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082

 Vistos. 1. (...) 3. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de 

absolvição sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 14 de março de 2019, às 16:00 horas, 

ocasião em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do 

acusado (art. 400, CPP). 4. Depreque-se a oitiva de eventual testemunha 

residente em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP). 5. Intime-se eventual(is) 

advogado(s) do(s) acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta 

precatória, nos termos da súmula 273, do STJ. 6. Não havendo 

requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas 

alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela 

acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, 

a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP. 7. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105253 Nr: 2474-22.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO JOSE MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE ORTIZ TEIXEIRA 

ELMAJIAN - OAB:SP 364676, MIRELLA ELIARA RUEDA - OAB:SP 

293.863, RIBAMAR DE SOUZA BATISTA - OAB:SP 57451

 Vistos. 1. Considerando que a testemunha, embora intimada, não 

compareceu ao ato, resta prejudicado. Assim, redesigno sua oitiva para o 

dia 13 de fevereiro de 2019, às 10:15 horas. 2. Determino a condução 

coercitiva da testemunha. Expeça-se mandado de condução coercitiva. 3. 

Intime-se a defesa via DJE. 4. Oficie-se o Juízo Deprecante sobre a 

presente decisão. 5. Sai o presente intimado. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106813 Nr: 3219-02.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEJALMAR JOSE NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3219-02.2018 (Id. 106813)

Vistos.

1. Trata-se de ação de indenização decorrente de dano moral com pedido 

de tutela provisória de urgência antecipada formulada por ADEJALMAR 

JOSÉ NUERBERG em face de GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, em que requer, em sede de tutela 

antecipada, a sustação do protesto no valor de R$ 38.791,14 (trinta e oito 

mil, setecentos e noventa e um reais e quatorze centavos), realizado pela 

parte requerida, sob a alegação que o débito é indevido, vez que jamais 

adquiriu produtos ou prestação de serviço da empresa ré. Ao final da 

demanda, pleiteia pela indenização de danos morais ao mesmo valor 

protestado.

 Na exordial o autor menciona que o débito protestado não é devido, 

portanto por fazer crer nunca ter efetivado qualquer negócio jurídico com 

a requerida, esclareça o autor se pretende ver declarado a inexistência do 

débito objeto do protesto.

 Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falha 

apontada, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 330, 

inciso I, do CPC.

2. Com a emenda a inicial, voltem conclusos.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010125-08.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

S.F.S.DALLA COSTA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PICON BARBON (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 23/01/2019 Hora: 

14:20 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000060-34.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO FACCIN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY FRANCISCO NOVAES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 23/01/2019 Hora: 

14:40 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000066-41.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

G.Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

GEOVANE ZANQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE MARQUES RODRIGUES OAB - MT20653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA FILHO (REQUERIDO)

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

FELIPE HAUAGGE OAB - PR82056 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 23/01/2019 Hora: 

15:00 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000199-20.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARINDO ANTONIO ROQUE NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 25/01/2019 Hora: 

16:00 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000134-88.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA TEREZINHA CUETIKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 29/01/2019 Hora: 

14:00 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000040-43.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELVENI LAUERMANN KAEFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 29/01/2019 Hora: 

13:30 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000009-57.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

J.J KOTZ COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DA GUIA BISPO CUNHA SERRARIA (REQUERIDO)

MARIO JOSE GONCALVES - MATERIAL PARA CONSTRUCAO 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 29/01/2019 Hora: 

13:50 , na sede deste Juizado Especial.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92394 Nr: 1960-40.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSÉ PERUZZOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Vistos. 1. Ante a ausência justificada do patrono do autor do fato nesta 

audiência, redesigno-a para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 10:00 

horas. 2. Intime-se a defesa, via DJE. 3. Sai o presente intimado. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100790 Nr: 290-93.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA VIADROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA - OAB:19519/O

 Vistos. 1. Devidamente intimada para a presente audiência de suspensão 

condicional do processo, a autora do fato não compareceu nem 

apresentou justificativa para sua ausência, o que demonstra que não 

concorda com tal benefício legal. Assim, necessário se faz o 

prosseguimento do feito. Diante disso, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 10:30 horas. Cite-se e 

intime-se a autora do fato pessoalmente, conforme endereço constante 

nos autos, na Comarca de Sinop/MT. 2. Intimem-se as testemunhas de 

acusação para o ato. 3 Ainda, intime-se a defesa via DJE. 4. Sai o 

presente intimado. Diligências necessárias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-70.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000131-70.2017.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: RAFAEL RIBEIRO Executado: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A, ELO SERVICOS S.A. Vistos. Trata-se da fase de Execução 

de Sentença. Sendo isto o que basta relatar (Art. 38, LJE), sigo aos 

fundamentos e ao final decido (Art. 489, CPC): Ante a CONCORDÂNCIA 

pela parte Requerente do valor depositado pela parte Requerida, nos 

termos do artigo 523 do CPC, julgo cumprida a sentença com relação a 

esta demandada, aplicando-se subsidiariamente o art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará, em nome do patrono da 

Requerente para o levantamento da quantia depositada na conta judicial 

informada nos autos. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as cautelas de estilo. Diligências necessárias. Cláudia, 6 de dezembro de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78141 Nr: 1234-20.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos.

Considerando a inércia do advogado nomeado pelo Juízo, bem como o fato 

de que o réu vinha sendo assistido por Defensor Público, REMETAM-SE os 

autos à Defensoria Pública para a apresentação de alegações finais.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63700 Nr: 1107-24.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFA, IVAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos etc., Trata-se de ação de alimentos entre as partes em epígrafe. 

Embora devidamente intimado para a presente solenidade, na pessoa de 

seu advogado, o réu não se fez presente. Dada a palavra às partes, a 

requerente pugnou pelo reconhecimento da revelia e julgamento 

antecipado do pedido. Por sua vez, a parte requerida alega que não foi 

intimada, pugnando por nova designação de audiência. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público opinou pelo reconhecimento da revelia e 

julgamento antecipado do pedido. É o relato do necessário. DECIDO. Na 

forma do art. 7º, da Lei n. 5.478/68, decreto a REVELIA do requerido, eis 

que não compareceu a esta solenidade, aplicando ao caso em voga os 

efeitos da presunção de veracidade do alegado pela parte requerente. 

Passo a analisar o mérito do pedido. Segundo o art. 1694, § 1º, do CC, os 

alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Destarte, o cerne da 

fixação da prestação alimentícia gira em torno do binômio necessidade do 

alimentado e capacidade de contribuir de quem os presta. Sem maiores 

delongas, presente o efeito da confissão e diante dos elementos dos 

autos é possível depreender que o requerido possui condições de pagar o 

valor pleiteado pela parte autora. Nesta senda, é de rigor a procedência 

total do pedido. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

julgo PROCEDENTE o pedido, em razão do que FIXO os alimentos no 

importe de um salário mínimo. CONDENO a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes 

últimos os quais fixo no patamar mínimo, com as ressalvas do art. 98, § 3º, 

do CPC – eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, EXPEÇA-SE certidão de honorários 

em favor dos advogados nomeados e ARQUIVE-SE, com as anotações e 

baixas de praxe. P. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 915 de 1103



 Cod. Proc.: 66029 Nr: 1361-60.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCG, CCG, KRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT

 “Vistos etc., Cuida-se de ação alimentos entre as partes em epígrafe. 

Durante a presente solenidade, as partes apresentaram termo escrito de 

acordo, pugnando pela homologação, com o que Ministério Público 

assentiu. Era o que cabia relatar. DECIDO. Na forma do art. 3º, § 3º, do 

CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial. Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs 

aos agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide. Impende ressaltar que a autocomposição é a 

melhor forma de pacificação do conflito, eis que as próprias partes 

decidem o que é o mais adequado para por termo àquele entrevero que os 

levaram a procurar o Poder Judiciário. Dentro desse escorço, cabe ao 

Poder Judiciário apenas analisar o aspecto legal do acordo formulado 

entres as partes, deixando de homologá-lo apenas quando contrário ao 

ordenamento jurídico vigente. Nesta senda, uma vez que aparentemente o 

acordo firmado entre as partes encontra guarida na lei, não há óbice à sua 

homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 487, III, b, do CPC. Condeno ambas as partes ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixados no 

patamar mínimo, contudo, suspendo sua exigibilidade, na forma do art. 98, 

§3º, CPC. Certifique-se o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão de 

honorários, e, após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66440 Nr: 1699-34.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSB, CSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos etc., Trata-se de ação de alimentos entre as partes em epigrafe. 

Devidamente intimadas, na pessoas de seus respectivos advogados, 

ambas as partes não compareceram à presente audiência. Dada a 

palavras as partes, os requerentes pugnaram pelo julgamento antecipado 

do feito, enquanto o requerido pela extinção, ante a ausência dos autores. 

O parquet opinou favoravelmente à extinção. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Na forma do art. 7º da Lei n. 5.478/68, o não 

comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido. Analisando 

os autos verifica-se que a parte autora foi devidamente intimada para 

comparecer a esta solenidade, todavia não se fez presente ou apresentou 

justificativa. Inclusive, o próprio advogado dos requerentes afirma que não 

tem mais contato com a parte. Destarte, a parte autora não demonstra 

interesse em dar prosseguimento ao presente feito, razão pela qual é de 

se ver o arquivamento do feito. Ante o exposto, com fulcro no art. 7º da 

Lei n. 5.478/68 c.c. art. 485, II, do CPC, determino o arquivamento do 

presente processo. Condeno a parte ao pagamento de custas e 

honorários de sucumbência, fixando este no mínimo legal, contudo, fica 

suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Certifique-se o 

transito em julgado e após arquive-se. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62397 Nr: 1468-75.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WdSS, NJdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS entre as partes em epígrafe.

Em apertada síntese, as partes pleiteiam a homologação do acordo que 

entabularam nos autos.

É o breve relatório.

DECIDO

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

Descabe pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, expeça-se certidão de 

honorários em favor do advogado dativo que atuou no feito e 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60479 Nr: 1608-46.2011.811.0105

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celia Bonetto Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de vícios que desse 

azo à apresentação de embargos de declaração, o não conhecimento 

destes é a medida a se impor. Ante o exposto, uma vez que não está 

presente uma das hipóteses do art. 1.222 do CPC, NÃO CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos por ORAIDES ALEXANDRE DA SILVA. 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36234 Nr: 2469-37.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidemad Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Stutz - OAB:309-b/RO

 Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública em que figuram como partes as em 

epígrafe.

Em apertada síntese, as partes pleiteiam a homologação do acordo que 
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entabularam nos autos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposiçãoda lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64322 Nr: 1727-36.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenio Pytlak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. EUGENIO PYTLAK, por meio de advogado constituído, ajuizou 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, com a finalidade de obter aposentadoria especial por idade. Ante 

o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, 

I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com 

resolução do mérito. CONDENO a parte autora ao PAGAMENTO das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo no 

mínimo legal, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. Transitada em 

julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39764 Nr: 1206-96.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraham Khalil Wihby

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844/MT

 Vistos etc. Considerando que não existe informação à cerca da intimação 

das testemunhas para comparecimento a esta audiência, REDESIGNO para 

o dia 10 de Abril de 2019, às 15:00h. INTIMEM-SE as testemunhas via 

mandado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62290 Nr: 1358-76.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

CERTIFIQUE-SE a Serventia quanto ao retorno do AR enviado com a carta 

de citação.

Após, INTIME-SE a parte requerente para impulsionar o feito no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37327 Nr: 1083-35.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Reche de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INDEFIRO fls. 92, eis que o pedido é impertinente.

INTIME-SE a parte requerente para impulsionar devidamente o feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37152 Nr: 806-19.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilde Rodrigues Braz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

INTIME-SE a parte para que requeira o que entender de direito.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, ARQUIVEM-SE 

os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81259 Nr: 2896-19.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdS, LSF, DSF, CSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Coêlho de Araújo 

Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Vistos.

Considerando que aparentemente o executado pagou a dívida, mormente 

ante o teor do recibo de fls. 61, dando quitação do débito, REVOGO a 

prisão civil do devedor de alimentos.

EXPEÇA-SE alvará de soltura, colocando o executado imediatamente em 

liberdade, salvo se preso estiver por outro motivo.

Ademais, INTIME-SE a parte exequente para dizer sobre a petição retro.

Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 40063 Nr: 1505-73.2010.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junp Indústria e Comércio de Madeiras e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Junior Brun - 

OAB:9.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de “Embargos a Execução” proposta por Junp Industria e 

Comércio de Madeiras e Exportação LTDA em face da União.

Durante o trâmite da ação, houve cancelamento da CDA nos autos de 

Execução Fiscal, resultando em sua extinção.

É breve o relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX.

Compulsando os autos, verifica-se que houve mudança na situação fática 

que norteou a propositura da presente demanda.

 Assim sendo, como houve o cancelamento da CDA, a EXTINÇÃO DO 

FEITO é medida que se impõe por evidente perda superveniente de objeto, 

resultando em ausência de interesse processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Isento de custas.

Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Arquivem-se os autos, após certificado o transito em julgado.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37187 Nr: 794-05.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40541 Nr: 115-34.2011.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcino Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olevir Batista Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Vistos;

ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“Sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39943 Nr: 1385-30.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olevir Batista Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcino Francisco da Silva, Ivo Antônio Endress

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE as partes quanto ao teor do acordão retro.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40006 Nr: 1448-55.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraham Khalil Wihby

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 Vistos etc. Considerando que não existe informação à cerca da intimação 

das testemunhas para comparecimento a esta audiência, REDESIGNO para 

o dia 10 de Abril de 2019, às 14:00h. INTIMEM-SE as testemunhas via 

mandado. EXPEÇAM-SE Cartas Precatórias para a Comarca de Cuiabá-MT, 

com o fito de ouvir as testemunhas João Manoel Pereira, Paulo Ediberto 

Abreu Lima Rezende. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33538 Nr: 1990-78.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA RIO NORTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Fernando da Silva, Lindomar 

Fernando da Silva, Acion da Conceição, Ademar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Teruo Kobayashi - 

OAB:2575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 15 (quinze) 

dias, inclusive dizendo sobre a petição de fls. 227/236, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33889 Nr: 2410-83.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, JOSÉ 

COELHO DA COSTA - OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Considerando o resultado positivo do exame de DNA, bem como o dever 

do Poder Judiciário estimular a autocomposição entre as partes (art. 3º, 

§3º do CPC), REMETO os autos ao núcleo de conciliação do Juízo para 

realizar sessão de mediação entre as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27100 Nr: 447-11.2005.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Coratto Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81259 Nr: 2896-19.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdS, LSF, DSF, CSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Coêlho de Araújo 

Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar nos acerca da decisão de referência 42 e 44, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66212 Nr: 1523-55.2014.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA DA COSTA TEODORO LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61820 Nr: 888-45.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63952 Nr: 1355-87.2013.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSdC, MEPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Inaíta Gomes Ribeiro Soares Carvalho 

Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora, via Dje, 

para se manifestar acerca da decisão de folha 77, no prazo legal de 05 

dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67879 Nr: 754-13.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antônio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64162 Nr: 1566-26.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DASS, DKSS, SAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, 

nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o requerido a prestação de 

alimentos definitivos aos seus filhos e autores da ação DEIVID ALLAN 

SCHUNK SABIÃO e DEILISON KAUAN SCHUNK SABIÃO, no valor de meio 

salário mínimo, vigente no país, equivalente à R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais), que deverá ser pago até o dia 10 de cada mês para 

a representante do autor.CONDENO a parte requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes 

últimos os quais restam fixados no patamar mínimo.Ciência ao MP.Após o 

trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado na 

condição de defensor dativo do autor (f.14), para possibilitar-lhe cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso, conforme artigo 582 da CNGC, 

consequentemente ARQUIVEM-SE os autos com as respectivas baixas na 

distribuição.P.R.I.Cumpra-se, expedindo o necessário.’

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69594 Nr: 1628-95.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos;

Trata-se de ação penal oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de MILTON DE SOUZA AMORIM.

Durante audiência, o Ministério Público fez proposta de suspensão 
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condicional do processo, a qual foi prontamente aceita pelo acusado.

Por verificar o cumprimento integral das obrigações assumidas, bem como 

o transcurso do período de prova, o Parquet pugnou pela extinção da 

punibilidade do acusado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Decido.

Assim, tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a 

suspensão condicional do processo no período de prova, consoante 

documentos acostados aos autos, a extinção de sua punibilidade é medida 

de rigor.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MILTON DE 

SOUZA AMORIM, observando-se o disposto no artigo 89, §5º, da Lei 

9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, 

PROCEDA-SE às devidas baixas.

No que tange ao material bélico apreendido nestes autos DETERMINO que 

seja encaminhado ao Comando do Exército, o que faço com fulcro no 

artigo 25 da Lei Federal n.º 10.826/03.

Cumprida todas as formalidades supramencionadas, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

P. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39424 Nr: 864-85.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junp Indústria e Comércio de Madeiras e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Junior Brun - 

OAB:9.097/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal entre as partes em epígrafe.

Às fls. 48 a própria parte exequente informou o cancelamento da CDA e 

requereu a extinção da ação.

É o que tinha para relatar.

Fundamento e DECIDO.

Na forma do art. 26 da Lei n. 6.830/80, se antes da decisão de primeira 

instância a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Pois bem.

Sem maiores delongas, no caso em voga a CDA que instruía o presente 

executivo foi cancelada, sendo de rigor a extinção da ação em testilha.

Ante o exposto, com espeque no art. 26 da Lei n. 6.830/80, EXTINGO a 

presente ação de execução fiscal.

DESCABE condenação ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência, conforme o dispositivo legal mencionado 

adrede.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

P. R. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63207 Nr: 607-55.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO SCHIO, Camila Martins Sifuentes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal instaurada para apurar a prática de eventual delito 

por parte de Camila Martins Sifuentes e Natalino Schio.

A fls. 190, o Ministério Público requer a extinção da punibilidade em 

relação à Camila Martins Sifuentes, sob o fundamento de que sobreveio a 

notícia de sua morte, fato este comprovado por meio de cópia da certidão 

de óbito (fls. 181).

É o relato do necessário.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX.

Preceitua o artigo 107, inciso I, do Código Penal, que se extingue a 

punibilidade pela morte do agente.

Assim, diante a certidão de óbito atestando a morte da acusada, é de rigor 

o reconhecimento da extinção da punibilidade relativa à ré.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CAMILA MARTINS 

SIFUENTES, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Prescinde na intimação da ré.

O feito passa a tramitar apenas em relação a NATALINO SCHIO.

No mais, INTIME-SE pessoalmente o advogado do réu NATALINO SCHIO 

para que apresente alegações finais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62749 Nr: 136-39.2013.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lair Meneguite Marchesini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO pedido de fls. 132, em razão do que determino a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada às fls. 130/131.

COMUNIQUE-SE pessoalmente a parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 10 (dez) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o seu 

silêncio será interpretado no sentido positivo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32917 Nr: 1387-05.2007.811.0105

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Augusto de Souza, Mara Dalila Saldanha 

Carneiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

INTIME-SE a parte para que requeira o que entender de direito.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, ARQUIVEM-SE 

os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64412 Nr: 1819-14.2013.811.0105

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sousa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO pedido de fls. 114, em razão do que determino a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada às fls. 112/113.

COMUNIQUE-SE pessoalmente a parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.
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Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 10 (dez) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o seu 

silêncio será interpretado no sentido positivo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 93075 Nr: 4376-95.2018.811.0105

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Vistos.

Ante o teor da petição retro, DETERMINO a manutenção do preso na 

Cadeia Pública de Colniza-MT.

No mais, considerando que o preso serviu como jurado, bem como existe 

a possibilidade de um dos detentos ter sido condenado por aquele, 

DETERMINO ao diretor da Cadeia Pública de Colniza-MT que tome as 

devidas providências para resguardar a incolumidade física do Sr. NATAN 

ZITKOSKI.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63207 Nr: 607-55.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO SCHIO, Camila Martins Sifuentes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar, via Dje, a defesa de 

Natalino Schio para apresentar alegações finais no prazo legal, visto que a 

extinção de punibilidade atingiu somente a denunciada Camila Martins 

Sifuentes em razão de seu óbito.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28230 Nr: 150-38.2004.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682/A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA ALVES, Filiação: 

Damásio Alves e Amorosa Alves, brasileiro(a), natural de Amazonas-AM, 

casado(a), seringueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em face de JOÃO BASTISTA ALVES, vulgo 

“João Feio”, já devidamente qualificado.Em juízo provisório da culpa, 

decidiu-se pela submissão do acusado à julgamento popular, o que 

aconteceu no dia de hoje.Em razão da ausência do acusado, realizou-se a 

sessão plenária na forma do art. 457 do CPP. Durante a instrução foi 

ouvida uma testemunha e exibidos documentos. Ato contínuo, 

procedeu-se aos debates orais entre acusação e defesa, tendo a primeira 

pugnado pela condenação nos termos da pronúncia; enquanto a segunda, 

pela absolvição pela legítima defesa e reconhecimento da causa de 

diminuição decorrente do privilégio.Relatei o necessário, passo a decidir.O 

pedido deduzido na denúncia é parcialmente procedente.Após os debates 

orais, nos termos do art. 477 do CPP, as respostas dos quesitos deram 

origem à seguinte decisão:I. A autoria e a materialidade do delito de 

homicídio foram reconhecidas pelo conselho de sentença.II. Os jurados 

não reconheceram qualquer tese defensiva que ensejasse a absolvição 

do réu e o condenaram.III. Os jurados não reconheceram a causa de 

diminuição do art. 121, § 1º, do CP.IV. Quanto à qualificadora sustentada 

em plenário, foi reconhecida a do art. 121, §2º, III, do Código Penal, ou 

seja, delito cometido mediante meio cruel.ANTE O EXPOSTO, à vista da 

decisão do e. Conselho de Sentença, CONDENO o acusado JOÃO 

BASTISTA ALVES, vulgo “João Feio” pela prática do crime previsto no 

artigo 121, §2º, III, do Código Penal, razão pela qual passo à dosagem da 

pena.Penas – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.1ª 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1.) culpabilidade: própria do tipo penal.2.) 

antecedentes:imaculados, à luz do que consta dos autos.3.) conduta 

social: inexistem elementos nos autos acerca desta circunstância. 4.) 

personalidade: não há nenhum elemento quanto à personalidade do 

acusado;5.) motivos: próprios do tipo penal.6.) circunstâncias: embora 

negativa, não pode ser valoradas de maneira desfavorável ao réu, sob 

pena de bis in idem, por já integrar o tipo penal (meio cruel).7.) 

consequências: próprias do crime.8.) comportamento da vítima: não há 

elementos que possam aferir com certeza se a vítima provocou o réu com 

seu comportamento.Dessa forma, inexistindo circunstâncias negativas, 

FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de 

reclusão.2ª FASEAusentes circunstâncias agravantes e atenuantes, o 

que resulta na pena intermediária de 12 (doze) anos de reclusão.3ª 

FASE.Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada.Dessa 

feita, TORNO definitiva a pena em 12 (doze) anos de reclusão, como 

necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.A pena 

deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 

33, §2º, Código Penal, tendo em vista o quantum de pena aplicado.A 

custódia cautelar do condenado se impõe diante da situação fática 

concreta e efetivamente existente, mormente por que respondeu o 

processo todo como foragido da justiça, presente, assim, o pressuposto 

do periculum libertatis, na necessidade de assegurar a aplicação da lei 

penal.Destarte, EXPEÇA-SE novo mandado de prisão na forma 

determinada pelo CPP e normativas do CNJ.CONDENO o acusado ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Transitada em julgado a 

sentença para as partes, DETERMINO as seguintes providências:I-) 

EXTRAIA-SE guia de execução definitiva. II-) OFICIE-SE ao Tribunal 

Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos direitos políticos.III-) 

COMUNIQUE-SE ao cartório distribuidor.IV-) OFICIE-SE ao Instituto Nacional 

e Estadual de Identificação.V-) EXPEÇA-SE certidão de honorários em 

f a v o r  d o  a d v o g a d o  n o m e a d o  p a r a  r e p r e s e n t a r  o 

réu.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Após, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAGNUM DE 

FIGUEIREDO MARISCO, digitei.

Colniza, 29 de novembro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90561 Nr: 3094-22.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA MARIA BEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 
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pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38628 Nr: 285-40.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmesino Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos;

Ante o lapso decorrido entre o arquivamento do feito a presente data, 

INTIME-SE a parte executada para apresentar procuração atualizada.

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar no sentido que julgar 

conveniente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29495 Nr: 567-04.2007.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA FERREIRA GALLETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO CENTURIÃO, BARTOLOMEU SOUSA 

CASTELIANO, JOÃO LUCIANO DA SILVA - SGT PM, AURELIGIA DOS 

PRAZERES MESQUITA, ELMA APARECIDA DE LIMA MARTINS, JOSINEIDE 

AUXILIADORA DE FIGUEIREDO, JOSÉ ROMILDO VIEIRA PANCIERI, SAID 

FRANCISCO CANAN, ALDO HAVERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação apresentada por Aldo Haverrot, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31807 Nr: 13-98.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA COTRIGUAÇU LTDA, 

ELSON XAVIER DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO 

- OAB:70.711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que complemente o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça uma vez que o valor 

recolhido não está de acordo com o endereço fornecido nos autos 

(Juruena).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60104 Nr: 1017-05.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES VOSNIAK, JOÃO VOSNIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR SEBASTIÃO FERNANDES, WALDIR 

LUIZ WECKWERTH - Vulgo "Lavareda", CARLOS HENRIQUE ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 6.395B, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes autoras para Impugnar a 

Contestação apresentada por Aldemir Sebastião Fernandes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35060 Nr: 21-07.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR PREUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 À SECRETARIA para:

1. VISTAS o requerido para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82381 Nr: 2562-66.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIRANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 À SECRETARIA para:

1. VISTAS o requerido para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64212 Nr: 969-41.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR, COLÉGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952, Flavia Almeida Moura Di Latella - OAB:109.730, Marcelo 

Tostes de Castro Maia - OAB:63.440

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação de fls. 233/276.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34080 Nr: 500-34.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEZABEL JUSTINIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que fique ciente da 
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perícia designada para o dia 21/12/2018 às 9h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60678 Nr: 412-25.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO E GUIMARÃES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSL POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS 

LTDA - Posto Lino, VALDEMIR SANTOS LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18.941/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor da 

diligência do oficial de Justiça para cumprimento do mandado de fls. 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62159 Nr: 560-02.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCE SILVEIRA DE MOURA FAGANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor da 

diligência do oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33357 Nr: 1508-80.2009.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA COTRIGUAÇU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, ROBERTA BASSO CANALE - 

OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte-exequente para se manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82857 Nr: 2848-44.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL APARECIDO COSTA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Nos termos da legislação e provimento nº 52/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte o advogado da parte indiciada para que 

tome ciência da expedição de Carta Precatória para oitiva da Testemunha 

ALDAIR ROCHA SANTANA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76471 Nr: 3163-09.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Requer a parte-autora a implantação imediata do benefício.

A imposição de multa em desfavor da Fazenda é oneração da própria 

comunidade, a qual se verá (ia) diminuída no atendimento a outros pleitos 

por conta do decote a se fazer do orçamento público para atender à 

eventual morosidade de servidor público, com o que não se concorda. 

Portanto, INDEFERE-SE o pleito específico.

 À SECRETARIA:

1. OFICIAR ao INSS (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais - 

AADJCBA – APS – , AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 16º – BAIRRO: 

CENTRO NORTE – CEP: 78005-370 – CUIABA – MT, Email: 

apsdj10001380@inss.gov.br, Telefone: (65) 3928-1641), SOLICITANDO A 

IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO;

2.No mais, cumprir a sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67462 Nr: 3-10.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA LUZ, CARMO JULIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781, Robson Medeiros - OAB:6395-B/MT

 Vistos..

Em relação ao pedido de restituição, conforme pleiteado pelo próprio 

requerente, AUTUAR em apartado, APENSANDO-O ao presente processo. 

Após, vistas ao Ministério Público.

No mais, CERTIFICAR a apresentação de resposta à acusação pelo 

acusado. Não tendo sido feita, NOMEAR Defensor para tanto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76472 Nr: 3164-91.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Requer a parte-autora a determinação de implantação imediata do 

benefício.

 A imposição de multa em desfavor da Fazenda é oneração da própria 

comunidade, a qual se verá (ia) diminuída no atendimento a outros pleitos 

por conta do decote a se fazer do orçamento público para atender à 

eventual morosidade de servidor público, com o que não se concorda. Por 

isso, deixa-se de fixar multa.

Assim:

1. OFICIAR ao INSS (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais - 

AADJCBA – APS – , AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 16º – BAIRRO: 

CENTRO NORTE – CEP: 78005-370 – CUIABA – MT, Email: 

apsdj10001380@inss.gov.br, Telefone: (65) 3928-1641), SOLICITANDO A 

IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO;

2.No mais, cumprir a sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73480 Nr: 1045-60.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para:i.1º Fato: ABSOLVER o acusado pela prática da conduta tipificada no 

art. 217-A do Código Penal (art. 386, II, do CPP);ii.2º Fato: CONDENAR o 

acusado pela prática da conduta tipificada no art. 241-D, par. único, I, do 

ECA;iii.3º Fato: ABSOLVER o acusado pela prática da conduta tipificada 

no art. 233 do Código Penal (art. 386, II, do CPP).[...] Por isso, fixa-se a 
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pena em 01 ANO e 07 MESES de reclusão e 112 DIAS-MULTA (alterada na 

mesma proporção da pena privativa de liberdade), cada um equivalente a 

1/3 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (indicou-se renda de cerca 

de 10 salários mínimos por mês). [...] /MT, 06 de dezembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84769 Nr: 3906-82.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J K PNEUS, FAZENDA JK PNEUS, FAZENDAS 

J.K. PNEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMONA MAYA MARTINS E 

MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:11.785, WILLIAN 

CARMONA MAYA - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Antes de analisar e efetivamente proferir o "cumpra-se", deve-se resolver 

a questão das custas judiciais, já que, conforme apontado pela 

Distribuição, não houve o recolhimento dos valores.

Por isso, INTIMAR a parte-exequente para providências (prazo de 30 

dias).

Não havendo o recolhimento, tampouco manifestação sobre o ponto, 

devolver a Precatória. Com o recolhimento ou com manifestação outra, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61133 Nr: 866-05.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDNP, RAQUEL DO NASCIMENTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Ausente as partes, encerra-se a instrução probatória.

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60761 Nr: 495-41.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORACI SILVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por invalidez em favor de JORACI SILVEIRA DE 

SOUZA, no valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício (art. 44 

da Lei 8.213/91), com todos os seus acréscimos legais, inclusive abono 

anual, nunca inferior a um salário mínimo (art. 33 da Lei 8.213/91), 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas, isso desde 21/10/2011.Com isso, conclui-se, portanto, pela 

EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC.Concedida a tutela antecipada. IV DISPOSIÇÕES FINAIS –No 

tocante à AOS VALORES ATRASADOS, devem ser observados os 

critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o 

cenário:i.Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser 

atualizados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir 

da Lei 11.430/06 (09/2006);ii.No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os 

cálculos devem seguir os critérios constantes do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 

29/06/2009), sendo que, a partir daí, deverão ser adotados os critérios de 

juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 

11.960/2009 (índice de remuneração oficial da caderneta de 

poupança)DEIXA-SE DE CONDENAR o INSS ao pagamento dos 

emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, 

da Lei 8.620/93 c/c o art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.Quanto à 

REMESSA NECESSÁRIA, considerando que o valor devido se fixará em 

patamar abaixo de 1000 salários mínimos, de se aplicar o art. 496, §3º, I, 

do CPC/15, não sendo o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região, consoante entendimento exposto em julgamento da própria corte 

(TRF-1 - REO: 0031178-93.2013.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL 

HERMES GOMES FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2017, 2ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 

24/05/2017 e-DJF1).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35076 Nr: 37-58.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIRIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder pensão por morte em favor de DELÍRIA DA ROA, no valor de um 

salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data da citação (17/02/2012), 

concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fundamental pontuar que as 

parcelas já recebidas em decorrência de benefício não passível de 

acumulação deverão ser abatidas do quanto devido. IV DISPOSIÇÕES 

FINAISNo tocante à AOS VALORES ATRASADOS, devem ser observados 

os critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o 

cenário:i.Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser 

atualizados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir 

da Lei 11.430/06 (09/2006);ii.No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os 

cálculos devem seguir os critérios constantes do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 

29/06/2009), sendo que, a partir daí, deverão ser adotados os critérios de 

juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 

11.960/2009 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança). 

.DEIXA-SE DE CONDENAR o INSS ao pagamento dos emolumentos, 

despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda, ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, da Lei 

8.620/93 c/c o art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.Quanto à REMESSA 

NECESSÁRIA, considerando que o valor devido se fixará em patamar 

abaixo de 1000 salários mínimos, de se aplicar o art. 496, §3º, I, do 

CPC/15, não sendo o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região, consoante entendimento exposto em julgamento da própria corte 

(TRF-1 - REO: 0031178-93.2013.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL 

HERMES GOMES FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2017, 2ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31792 Nr: 83-18.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFÁCIO CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...
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 Ausente as partes, encerra-se a instrução probatória.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33565 Nr: 105-42.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORACILIA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12.849/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Ausente as partes, encerra-se a instrução probatória.

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66105 Nr: 737-92.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE GASPARELO - 

OAB:12.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a petição, bem como docs. juntados, depara-se com procedimento 

especial de Habilitação (arts. 687 e ss. do CPC).

 Diante disso, SUSPENDE-SE o processo principal (art. 689 do CPC).

Mantém-se, pelo menos por enquanto, a tramitação no bojo destes autos 

principais.

Pelos documentos juntados, é plausível o alegado. Assim, RECEBE-SE a 

Inicial.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a advogada que peticionou por último, isso para juntada de 

procuração em nome do ora requerente (prazo de 15 dias para juntada). 

Com a juntada da procuração, passar ao item seguinte;

2. CITAR o INSS para se pronunciar sobre o pedido de habilitação (art. 690 

do CPC);

3. Após resposta, à parte-autora para manifestação;

4. Após (ou sem resposta do INSS), conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71229 Nr: 2281-81.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE MARIA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 À SECRETARIA para:

1. VISTAS ao INSS para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60325 Nr: 64-07.2012.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILDAL E MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESTE INTERNACIONAL - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18.941/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor da 

diligência do Ofícial de Justiça por meio do sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16682 Nr: 109-26.2003.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTEPA CONSTRUÇÃO TERRAPLANAGEM 

E PAVIMENTAÇÃO LTDA, GILMAR PRANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade intimar a parte autora para que recolha o valor da 

diligência do oficial de Justiça por meio do sistema CPD.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35216 Nr: 127-66.2011.811.0099

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VT, DS-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSUEL LOPES DE OLIVEIRA, Cpf: 

00440703140, Rg: 1.768.721-7, brasileiro(a), convivente, vaqueiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE CONFORME SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: S E N T E N Ç AVistos em correição.I RELATÓRIOTrata-se de 

petição intitulada “Ação de consignação em pagamento” ajuizada por 

Josuel Lopes de Oliveira contra o espólio de Décio Silveira, representado 

pela inventariante Vanda Tomazetto.No decorrer da marcha processual, 

determinada a intimação da parte-autora para efetuar o depósito, não foi 

possível localizar seu atual endereço.Vieram os autos conclusos.É, ao 

que parece, o que apresenta relevância para o momento.II 

FUNDAMENTAÇÃOPois bem. Verifica-se que as diligências empreendidas 

pelo Juízo na tentativa de localizar a parte-autora se mostraram 

infrutíferas, ante a ausência de endereço atualizado.Nesta seara, é 

imprescindível esclarecer que, nos termos do artigo 77, inciso V, do 

Código de Processo Civil, é dever das partes declinar, no primeiro 

momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou 

profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva.Outrossim, postula o artigo o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito e, por consequência, 

extinguirá a ação quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias, não promovendo os atos e diligências que lhe incumbir.Neste 

sentido, encontram-se decisões na jurisprudência do TJMT:APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

INTIMAÇÃO DO PATRONO E INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INÉRCIA - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, e § 1º, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme artigo 485, III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, ocorrerá a extinção do processo sem julgamento 

do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe 
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incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias. 

Evidenciada a desídia da parte na condução do processo, a extinção do 

feito sem resolução do mérito é medida imperativa. (Ap 71531/2017, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 

07/12/2017)APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, DO CPC – 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO 

DESATUALIZADO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA 

CAUSA CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Justificada a extinção 

do processo quando frustrada a tentativa de intimação da parte autora 

para dar andamento no feito, por não ter sido encontrada no endereço 

fornecido na inicial (art. 274 do CPC). (Ap 81551/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)Por fim, ressalta-se a 

impossibilidade de aplicação da disposição contida no art. 485, §1°, do 

CPC no presente caso, ante a ausência de endereço atualizado.III 

DISPOSITIVOAnte o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora 

compita à parte-autora o pagamento das custas, suspende-se a 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS – À SECRETARIANomeada como Defensora, 

fixam-se como honorários advocatícios à advogada GLAUCIO ANDRÉ 

LUIZ DO CARMO PINTO (OAB/MT – 23.573-O) o valor de 01 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos 

praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 06 de dezembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34252 Nr: 519-02.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THESTOESSES FERREIRA CANDIDO, Dirce Regina 

Celice Ferreira, Andrea Celice Ferreira Cathalat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Tavares Peixoto, Sandra Nara 

Mariussi Peixoto, Raiane Anity Peixoto, Raphael Douglas Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Junior 

- OAB:6.623-B, VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-24.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA LIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000378-24.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 06/02/2019 Hora: 13:45, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 6 de dezembro de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71181 Nr: 564-57.2013.811.0093

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIZ NATAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, ROSEMAR TADEU PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Helena Schimidt - 

OAB:12639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13.116 OAB MS

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente acerca da decisão de 

fls. 143, para que se manifeste no prazo de 15 dias, acerca do resultado 

da consulta junto à Receita Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85490 Nr: 2119-36.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI SPESSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 926 de 1103



benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85489 Nr: 2118-51.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCIO ERNO KETZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85488 Nr: 2117-66.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MANSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85487 Nr: 2116-81.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON MASSAMUTI ASAHIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.
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O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85486 Nr: 2115-96.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDANIL MORAIS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85485 Nr: 2114-14.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDIR STOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85484 Nr: 2113-29.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROVENZI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 
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fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85483 Nr: 2112-44.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA APARECIDA VANZELLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85482 Nr: 2111-59.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA APARECIDA CONTTE FIORESE 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85481 Nr: 2110-74.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELISE MARGARIDA BIASOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.
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CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85480 Nr: 2109-89.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALDERETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85479 Nr: 2108-07.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DUBIELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85478 Nr: 2107-22.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85477 Nr: 2106-37.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO AUGUSTO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85476 Nr: 2105-52.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA VASCONCELOS KALENINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85475 Nr: 2104-67.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON LUIZ STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85474 Nr: 2103-82.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85473 Nr: 2102-97.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE MARIA RAVANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 
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Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85472 Nr: 2101-15.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Julio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85471 Nr: 2100-30.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN MARCOLIN MORETTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85470 Nr: 2099-45.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Mateus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 
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conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85469 Nr: 2098-60.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PROVENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85468 Nr: 2097-75.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madezapi Importação E Exportação Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITE-SE o executado, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso I da 

Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Sem prejuízo das determinações acima, tendo em vista a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

 Desse modo, determino que seja realizada audiência de conciliação, a ser 

designada de acordo com a pauta da senhora conciliadora, devendo a 

Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o necessário para o integral 

cumprimento da presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106424 Nr: 951-51.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92668 Nr: 1060-36.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ CARLOS DE PAULA, SERGIO DE 
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OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 As informações solicitadas às fls. 55 quanto aos valores foram prestadas 

via e-mail, conforme anexo, que assim dispõe:

“Em resposta ao solicitado, informo que o r. veículo foi recolhido no dia 

30/06/2017, conforme DRV em anexo. Os motivos do recolhimento foram 

Licenciamento atrasado e falta de retrovisores, ou seja, além das custas 

de remoção e estadia para retirar a moto deverá quitar os débitos de 

Licenciamento, DPVAT, Multas, IPVA e regularizar os retrovisores.

Consultando o site do Detran MT apareceu R$ 378,18 de Licenciamento 

(De 2016, 2017 e 2018 atrasados) e R$ 663,01 de DPVAT (Anos 2016, 

2017 e 2018 atrasados) e no site do SEFAZ MT o valor de R$ 198,93 de 

IPVA. Esses valores deverão ser quitados nos respectivos órgãos 

citados.

Com relação aos valores de Remoção e Estadia, conforme informações 

prestadas pela Empresa contratada, serviço de guincho no Valor de R$ 

145,20 e 180 diárias de R$ 15,00 totalizando R$ 2.700,00 de diárias. Total 

R$ 2.845,20 de remoção e estadia.

E como o veículo tem restrição judicial, precisa da autorização de vosso 

juízo.”

Assim, intime-se o exequente para, em 5 (cinco) dias, tomar posse do 

veículo penhorado, removendo-o do pátio da 6ª Delegacia de Polícia 

Rodoviária Federal de Sorriso/MT, tornando-se fiel depositário.

Decorrido o prazo sem que ocorra a remoção do veículo, este será 

restituído ao executado livre de restrição judicial, conforme decisão retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84442 Nr: 397-58.2013.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Barbosa Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Passos Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No RG aportado às fls. 13/14 o prenome da parte autora é grafado como 

“Irene”, diferentemente daquele previsto na certidão de casamento (fls. 15 

e 57).

Para sanar a dúvida, intime-se a requerente para juntar aos autos cópia de 

sua certidão de nascimento.

Após, conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99786 Nr: 1318-12.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Sitio Prod. Agrop. Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Considerando que a penhora de valores via BACENJUD restou infrutífera, 

intime-se o exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35950 Nr: 2065-06.2009.811.0087

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Alves Matos - 

OAB:18173/0 -MT

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86302 Nr: 2203-31.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85163 Nr: 1122-47.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 
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da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 11501 Nr: 527-63.2004.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR DALL AGNOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41678 Nr: 1058-08.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARANGUELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Angelita Kemper - OAB:15.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada para cumprimento da obrigação, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do valor atualizado do débito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se a parte devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30514 Nr: 1983-43.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini, Mateus Menegon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT 11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosileno Arimatéa Marra - 

OAB:OAB/MG 71.595

 Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento de 

honorários sucumbenciais.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado da dívida.

Após a juntada do cálculo, intime-se o devedor, através de seu patrono, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado da dívida.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37569 Nr: 3643-04.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vagner Gonçalves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Hartmann - 

OAB:OAB/MT 10.313-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16.780 OAB/BA

 Considerando que à fl. 259 a parte executada juntou comprovante de 

pagamento no valor de R$ 17.086,18, e às fls. 260/266 a exequente 

discorda apresentando demonstrativo de débito, fl. 267, no valor de R$ 

27.674,78, recebo o pedido de cumprimento de sentença quanto ao valor 

controverso.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento total da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

513, § 2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do 

crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Proceda-se com a transferência dos valores, conforme requisitado pelo 

causídico.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41686 Nr: 1066-82.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMW, Gabriely Camparoto Brito
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIMAR CARLOS WIONCZEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a exequente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem condenação em custas.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35337 Nr: 1453-68.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Machado Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Hartmann - 

OAB:OAB/MT 10.313-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/OAB-MT

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93241 Nr: 1323-68.2015.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO O DIVÓRCIO do casal RITA GOMES DE 

OLIVEIRA e FRANCISCO CARDOZO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 

226, § 6º, da Constituição Federal. Por consequência, declaro cessados 

os direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que ora se 

dissolve.Oficie-se ao Cartório para as averbações necessárias.Sem 

custas.Com o trânsito em julgado, arquive-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110668 Nr: 3254-38.2017.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSC, INC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se os requerentes para se manifestarem quanto aos embargos 

de declaração.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35962 Nr: 2083-27.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT

 Não há nos autos procuração do requerido conferindo poderes à 

causídica que peticionou às fls. 84, 85 e 87/88.

Assim, intime-se para regularizar a representação processual, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108186 Nr: 1933-65.2017.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJSdC, AdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se os autores para que emendem a inicial, estabelecendo a forma 

de guarda e da realização de visitas, bem como para que apresentem a 

certidão de nascimento do terceiro filho, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, vista ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35193 Nr: 1305-57.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Rosalina Luiz Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda a secretaria à expedição do (s) competente(s) alvará(s) em 

nome do dependente habilitado.

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Caso contrário, estando o processo sentenciado, proceda-se as 

anotações necessárias e arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42145 Nr: 1525-84.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GARCIA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.

Trata-se de ação proposta através do rito ordinário por meio da qual 

postula a parte autora a concessão de benefício previdenciário de 

Aposentadoria RuraL.

Com efeito, observo que a parte-autora não logrou demonstrar o prévio e 

indispensável requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária, 

apesar de devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito (fls. 

120).

Cediço que o interesse de agir, como uma das condições de 

procedibilidade da ação, resulta da conjugação do binômio 

utilidade-necessidade. Se de um lado a ação deve ser útil ao extravaso da 

pretensão autoral, deve ela ser necessária.

Ora, no caso sob julgamento, em razão da ausência de requerimento 

administrativo, não se visualiza a necessidade de manejo da ação judicial. 

Isso porque, a postulação administrativa pode vir a culminar no 

deferimento do benefício previdenciário que ora se postula, evitando o uso 

da desgastante, lenta e cara máquina judiciária.

Assim, com assento na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tenho como indispensável o 
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prévio requerimento administrativo para a perfeição da condição da ação 

consistente no interesse de agir, nos termos do que dispõe os artigos 17, 

485, iniciso VI, e 330, inciso III do CPC.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, uma vez que a requerente é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83541 Nr: 2881-80.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE ARAUJO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerida para manifestar acerca da habilitação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113625 Nr: 1007-50.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christiane Bento Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Conforme se depreende dos autos, as partes informam que entabularam 

acordo, pugnando assim pela sua homologação.

Posto isso, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação de fls. 26/27, celebrada nestes autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39440 Nr: 1641-27.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelina Angela Raimundi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105327 Nr: 315-85.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C RAMOS LOCAÇÃO ME, CELSO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interpostos 

pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-grossense – SICREDI Norte/MT, contra a sentença proferida às fls. 

30/31.

Os embargos foram opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023 do 

CPC).

É o necessário.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Outrossim, conforme explícito na sentença de fls. 30/31, a extinção do 

feito não acarretará prejuízos à parte autora, tendo em vista que em caso 

de descumprimento, qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Sendo assim, conheço dos embargos e rejeito-os, persistindo a sentença 

tal como está lançada.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115879 Nr: 2713-68.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christiane Bento Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que as partes entabularam acordo nos autos da execução 

em apenso (código 113625), verifica-se a ocorrência de perda do objeto 

do presente feito.

Assim, constatando-se a falta de interesse processual, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98969 Nr: 831-42.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DE MELO BOLONHA, DOUGLAS 

SACKSER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interpostos 

pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-grossense – SICREDI Norte/MT, contra a sentença proferida às fls. 

37.

Os embargos foram opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023 do 

CPC).

É o necessário.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Outrossim, conforme explícito na sentença de fls. 37, a extinção do feito 

não acarretará prejuízos à parte autora, tendo em vista que em caso de 

descumprimento, qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Sendo assim, conheço dos embargos e rejeito-os, persistindo a sentença 

tal como está lançada.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114911 Nr: 2000-93.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEODEMAR CARNETTI PALUDO, Marcio 

Domingos Conto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interpostos 

pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-grossense – SICREDI Norte/MT, contra a sentença proferida às fls. 

31.

Os embargos foram opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023 do 

CPC).

É o necessário.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Outrossim, conforme explícito na sentença de fls. 31, a extinção do feito 

não acarretará prejuízos à parte autora, tendo em vista que em caso de 

descumprimento, qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Sendo assim, conheço dos embargos e rejeito-os, persistindo a sentença 

tal como está lançada.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90471 Nr: 2675-95.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisandro Fole Kalinke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A MT

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto a quitação dos valores de RPV sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37778 Nr: 3841-41.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Mendonça de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto a quitação dos valores de RPV sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119350 Nr: 5015-70.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 1º Vara Comarca de Nova Mutum-MT, 

Petrobras Distribuidora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, FLAVIO APARECIDO DINIZ FERREIRA, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT/3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Murilo 

Espinola de Oliveira Lima, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32605 Nr: 1510-23.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataides Teixeira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto a quitação dos valores de RPV sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41015 Nr: 394-74.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA TEREZINHA SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto a quitação dos valores de RPV sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37741 Nr: 3810-21.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Saldanha Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto a quitação dos valores de RPV sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36039 Nr: 2152-59.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcemina Schultz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto a quitação dos valores de RPV sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118334 Nr: 4353-09.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juiz Federal da 2° Vara da Subseção Judiciaria de 

Florianopolis-SC, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa 

Catarina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Arlindo José Vogel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia da Rosa Melim - 

OAB:13.056 OAB/SC, MIRELLE ARAGAO DUARTE JACOB - OAB:18683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Cynthia da Rosa Melim e MIRELLE ARAGAO DUARTE JACOB, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39621 Nr: 1822-28.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edegar Roque Zimermann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto a quitação dos valores de RPV sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34331 Nr: 446-41.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela da Silva Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto a quitação dos valores de RPV sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118912 Nr: 4718-63.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, Juizo Federal da 

Subseção Judiciaria de Sinop/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Paulina da Silva, Juízo de Direito da 

Comarca de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Paola 

Cristina Rios Pereira Fernandes, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar 

o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83792 Nr: 3130-31.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Vanderleia da Silva, ADRIANA 

VANDERLEIA DA SILVA (AGROPECUARIA NUTRIMIX)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abigail Denise Bisol Grijo - 

OAB:5.200, Camilla Dias G. Lopes dos Santos - OAB:56.709, Celice 

Ivanaga Velasques - OAB:16.595, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A MT, 

FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, Fernanda Nascimento - 

OAB:13.953, KÉZIA DA LUZ SOARES - OAB:20317/O, Larissa Marques 

Brandão - OAB:19.574, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Luis 

Augusto Barbosa da Silva - OAB:4.681 TO, Luma Mayara de 

Azevedo Gevigier Emmerich - OAB:5143-b, Mauro Somacal - 

OAB:58.806, Natalia Honostorio de Rezende - OAB:13.714, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:OAB/MT 8194-A, Rodolfo Fregadoli 

Gonçalves - OAB:16.338, Suene Cintya da Cruz - OAB:28.002, Yana 

Cavalcante de Souza - OAB:22.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestação em relação ao A. R. devolvido de fls. 167, requerendo 

o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87921 Nr: 1137-79.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justiliana Francisca de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39832 Nr: 2033-64.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Oralino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto a quitação dos valores de RPV sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91830 Nr: 593-57.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Salermo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Santos de Almeida 

- OAB:9.424 /\MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:MT/23125/0, 

Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo apresentar novo calculo 

conforme decisão de fls.121

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38323 Nr: 523-16.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Izildinha Tonet da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto a quitação dos valores de RPV sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32700 Nr: 1620-22.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Rabelo Abreu dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto a quitação dos valores de RPV sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119024 Nr: 4805-19.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo 

- MT, R. Rebelatto Comércio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Oreste Duffeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

FABIANE LEMOS MELO, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92710 Nr: 1081-12.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Aparecida Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte-autora 

contra a sentença prolatada às fls. 45-46, alegando omissão na sentença 

judicial.

Os embargos foram interpostos no prazo de (05) cinco dias, previsto no 

artigo 1023 do NCPC.

É o necessário.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

 É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu no caso em tela.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

pré-questionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1022 do NCPC (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro material). 

Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa.

Os embargos sabidamente não se prestam a resolver a justeza ou 

eventuais desacertos da sentença, sobretudo quando a intenção de fundo 

é reapreciar a matéria já decidida e imprimir ao recurso efeito infringente, 

como nitidamente pretende o embargante nas matérias agitadas na sua 

peça recursal.

A bem da verdade, o objetivo do recurso de embargos de declaração é a 

de completar a decisão, no caso considerada omissa. Não tem o condão 

de substituir a decisão objurgada, mas, tão-somente, integrá-la ou 

aclará-la.

Verifica-se, deste modo, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Logo, julgo improcedente os embargos de declaração, persistindo a 

sentença tal como está lançada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100265 Nr: 1573-67.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos Pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS contra a sentença prolatada às fls. 95-104, 

alegando omissão e contradição na sentença judicial.

Os embargos foram interpostos no prazo de (05) cinco dias, previsto no 

artigo 1023 do NCPC.

É o necessário.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

 É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu no caso em tela.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

pré-questionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1022 do NCPC (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro material). 

Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa.

Os embargos sabidamente não se prestam a resolver a justeza ou 

eventuais desacertos da sentença, sobretudo quando a intenção de fundo 

é reapreciar a matéria já decidida e imprimir ao recurso efeito infringente, 

como nitidamente pretende o embargante nas matérias agitadas na sua 

peça recursal.

A bem da verdade, o objetivo do recurso de embargos de declaração é a 

de completar a decisão, no caso considerada omissa. Não tem o condão 

de substituir a decisão objurgada, mas, tão-somente, integrá-la ou 

aclará-la.

Verifica-se, deste modo, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 
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mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Logo, julgo improcedente os embargos de declaração, persistindo a 

sentença tal como está lançada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85279 Nr: 1237-68.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Haeffener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da petição de Ref. 116-117, OFICIE-SE COM 

URGÊNCIA o INSS, para que seja IMEDIATAMENTE implantado o benefício 

concedido à parte autora, eis que o CPF informado estava incorreto, sob 

pena de responsabilização penal pelo crime de desobediência (art. 330 do 

CP).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82112 Nr: 1446-71.2012.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.887-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da requerente para 

apresentar o endereço atualizado do requerido, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81231 Nr: 565-94.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAYCON A. 

CHAGAS DE LIMA, para devolução dos autos nº 565-94.2012.811.0087, 

Protocolo 81231, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111468 Nr: 3718-62.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO LOZZI LTDA, Renori Losi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Redentor S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, Darlã Martins Vargas - OAB:OAB/MT 

n°5300B, Murillo Barros Da Silva Freire - OAB:OAB/MT n°8942

 Certifico que foi Agendada Audiência de Conciliação para o dia 

25/09/2018 á s10:20 horas, na Comarca de Guarantã do Norte /MT.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61444 Nr: 2894-28.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Augusto Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anthony Augusto César Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora, através de seu advogado, 

para ciência acerca da audiência designada à Ref. 06.

Guiratinga - MT, 5 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30413 Nr: 255-47.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Custódio de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Ribeiro da Silva -ME, Carlos 

Augusto Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Custódio de Carvalho - 

OAB:9508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719, Fabiano Joaquim Quinebre - OAB:12196/MT, Juliano 

Cesar Clemente - OAB:14340/MT

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para os executados 

comprovarem nos autos o pagamento voluntário da obrigação, com as 

advertências de aplicação de multa, na forma do item 2) do despacho de 

fls, 481 ou apresentar Embargos á execução, nos termos do art. 914 e 

sequintes do Novo CPC. Apesar de devidmaente intimado através de seu 

advogado via DJE nº 10352, publicado em 05/10/2018. Iniciando o prazo 

de quinze (15) dias INDEPENDENTEMENTE de penhora ou nova intimação, 

apresentar, nos proprios autos, sua impugnação..

Guiratinga - MT, 5 de dezembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30297 Nr: 138-56.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Rezende - 

OAB:8987-B/MT

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

ertifico e dou fé que, decorreu o prazo para o executado comprovar nos 

autos o pagamento voluntário da obrigação, com as advertências de 

aplicação de multa, na forma do item 2) do despacho de fls, 274 ou 

apresentar Embargos á execução, nos termos do art. 914 e sequintes do 

Novo CPC. Apesar de devidmaente intimado através de seu advogado via 

DJE nº 10351, publicado em 03/10/2018. Iniciando o prazo de quinze (15) 

dias INDEPENDENTEMENTE de penhora ou nova intimação, apresentar, nos 

proprios autos, sua impugnação..

Guiratinga - MT, 5 de dezembro de 2018.

Escrivã(o)
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36591 Nr: 482-32.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liz Regina dos Santos Bello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para, em 10 (dez) dias, 

manifestarem acerca dos cálculos de Ref. 142.

Guiratinga - MT, 5 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32573 Nr: 1113-44.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Carlos Carbonato Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo André Guimarães de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para o executado comprovar nos 

autos o pagamento voluntário da obrigação, com as advertências de 

aplicação de multa, na forma do item 2) do despacho de fls, 127 ou 

apresentar Embargos á execução, nos termos do art. 914 e sequintes do 

Novo CPC. Apesar de devidmaente intimado através de seu advogado via 

DJE nº 10352, publicado em 05/10/2018. Iniciando o prazo de quinze (15) 

dias INDEPENDENTEMENTE de penhora ou nova intimação, apresentar, nos 

proprios autos, sua impugnação.

Guiratinga - MT, 5 de dezembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17128 Nr: 555-43.2011.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vildete Moreira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 31/10/2018, na 

forma da certidão de fls, 148, Decorrido o prazo os autos serão 

arquivado, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61397 Nr: 2866-60.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho, Enésio de Souza 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:5734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2866-60.2018.811.0036

Código: 61397

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

 Cumpra-se conforme o deprecado servindo a cópia como mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 05/12/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53498 Nr: 3430-73.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e 

Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercilio de Oliveira - 

OAB:9977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela de Paula 

Bergamaschi - OAB:7367/MT, Plínio Francisco Bergamaschi Jr. - 

OAB:8384-B/MT

 Processo n.º 3430-73.2017.811.0036

Código: 53498

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por ARYSTA 

LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA S/A, 

devidamente qualificada, em face de RICARDO DE PAULA, igualmente 

qualificados.

 A parte exequente à fl. 56 manifestou-se nos autos, abordando que o 

débito foi devidamente pago, de modo que a parte executada nada mais 

deve ao exequente.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou regularmente o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, com resolução do mérito, uma vez que 

devidamente satisfeita à obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Tendo em vista o acordado entre as partes, CONDENO a parte 

REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas processuais.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois acordaram a respeito.

DETERMINO o levantamento de eventuais constrições judiciais existentes.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Guiratinga/MT, 04 de Dezembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35857 Nr: 194-84.2015.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Almeida Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aguinel Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:1) HOMOLOGO o Termo de Renúncia de Herança (fls. 

89), pois resto convicto de que foi livremente aceito e devidamente 

assinado pela procuradora constituída pelas herdeiras do “de cujus”, 
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ROSIMAR ALMEIDA DE MORAES e ROSIMEYRI ALMEIDA TAVARES 

MARTINS, pessoas maiores e capazes, além disso estão satisfeitas a 

demais exigências legais.2) CONVERTO de ofício o rito comum deste 

inventário para o de arrolamento sumário, previsto nos arts. 659 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, visto que por consequência 

da referida renúncia da herança restou uma única herdeira a viúva meeira, 

MARIA DE LOURDES ALMEIDA TAVARES, ora Inventariante.3) 

HOMOLOGO POR SENTENÇA O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO dos bens 

móveis e imóveis do Espólio, devidamente descritos nas primeiras 

declarações (fls. 18/21), pela única herdeira restante do “de cujus”, a 

viúva meeira, MARIA DE LOURDES ALMEIDA TAVARES, ora Inventariante, 

para que produza os legais e jurídicos efeitos, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros e, ainda, o disposto no art. 

553, do Novo CPC. Por consequência, EXTINGO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do NCPC.P. R. C. 

I.4) Transitado em julgado, ELABORE-SE a respectiva carta de adjudicação 

e, em seguida, expeça-se o necessário referente aos bens por ela 

abrangida, nos termos do art. 659, §2º do NCPC.5) EXPEÇA-SE o 

competente alvará judicial para autorizar a única herdeira e inventariante 

MARIA DE LOURDES ALMEIDA TAVARES a proceder ao levantamento dos 

valores junto ao Banco do Brasil S/A os quais encontra-se na referida 

instituição, em nome do “de cujus”, principalmente, como Título de 

Capitalização OUROCAP, nº PP6OM/AB/963032.6) Após, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe.Guiratinga/MT, 

05/12/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61443 Nr: 2893-43.2018.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, exposto na petição inicial, para 

isso:1) Primeiramente, DETERMINO que o presente feito tramite em 

SEGREDO DE JUSTIÇA, por envolver menores, conforme estabelece o art. 

189, II, do NCPC.2) CONCEDO a parte autora os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, pois em análise dos documentos que acompanham a petição 

inicial, principalmente, a sua Carteira de Trabalho, percebe-se que o autor 

não possui condições de pagar as custas e as despesas processuais, 

sem prejuízo do seu sustento e de sua família.3) DEFIRO a regularização 

provisória em relação as visitas paternas, em benefício do autor 

GERALDO GUIMARÃES VIEIRA em relação ao seu filho L. R. F. V., menor 

impúbere, até as partes chegarem em algum acordo, as quais serão 

realizadas da seguinte forma:3.1) o Autor ficará com o filho em finais de 

semana alternados, sendo retirado em lugar determinado pela genitora, ora 

requerida, a partir das 17:00hs da sexta-feira e devolvendo-o no domingo 

as 21hs.3.2) Quanto às férias do início e do meio do ano, o Autor ficará 

com seu filho na primeira quinzena.3.3) Nas festividades do final de ano o 

Autor e a Requerida ficará com a filha de forma alternada, nos anos pares 

a criança ficará o natal com a requerida, ora genitora, e réveillon com o 

autor, ora genitor, e nos anos impares o contrário. 3.4) Além disso, a 

criança no dia das mães ficará com a genitora e no dia dos pais ficará 

com o genitor.3.5) No dia do aniversário do menor, o autor ficará com o 

filho das 08:00 até as 13:00 horas, ficando o restante do dia com a 

genitora.3.6) Em todas essas ocasiões, ficará o genitor, ora autor, 

responsável por buscar e devolver o menor.3.7) A requerida DÉBORA 

CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES não poderá impedir o Autor de ver 

seu filho, imotivadamente, nessas situações mencionadas, sob pena de 

responder civilmente e criminalmente pela desobediência, desde que as 

circunstâncias assim o permitam, sempre levando em consideração o 

bem-estar do menor e o bom-senso entre as partes.3.8) Quando a 

requerida, ora genitora, necessitar que a menor fique com o Autor

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61263 Nr: 2811-12.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Desta feita, é imperioso reconhecer que não resta mais configurada 

qualquer das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo 

Penal.Assim, a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares é 

solução processual suficiente para o presente caso, com fulcro no art. 

321, do CPP.Determino de acordo com a situação carreada aos autos, a 

imposição de MEDIDAS CAUTELARES presentes no art. 319 do Código de 

Processo Penal, em face do indiciado, a saber:a) Comparecimento a todos 

os atos processuais;c) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 

15 dias, e de alterar o endereço residencial, sem comunicação ao Juízo. d) 

Comparecimento mensal neste Juízo até o dia 10 de cada mês para 

informar e justificar suas atividades.DecidoAssim, ausente o periculum 

libertatis, REVOGO a prisão preventiva da indiciada GLADSTON MOREIRA 

DE JESUS, e CONCEDO liberdade provisória, condicionada ao cumprimento 

das medidas cautelares impostas.Sirva a presente decisão 

excepcionalmente como ALVARÁ DE SOLTURA, devendo a acusada ser 

POSTO EM LIBERDADE, salvo se por outro motivo não estiver preso. 

Ciência ao Ministério Público e à Defesa TécnicaCumpra-se, COM 

URGÊNCIA devendo o Oficial de Justiça intimar a indiciada das condições 

impostas.Guiratinga/MT, 05/12/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61091 Nr: 2731-48.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleophanes Lopes Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo 

autor na petição inicial.1) Dando prosseguimento ao feito, por este Juízo 

vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre as partes no 

presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora e 

CITE a parte requerida para comparecer no ato.2) Por fim, CASO TENHA 

ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a homologação 

do acordo, CONTUDO caso AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, 

INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir da audiência de conciliação, apresente a contestação, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, 

também, INTIME-SE a parte autora para que posteriormente ofereça a 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.3) Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Intimem-se e 

cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 05/12/2018.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60190 Nr: 2359-02.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Santos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, informar 

nos autos o endereço atualizado da parte requerida para fins de citação e 

intimação.

Guiratinga - MT, 6 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

Comarca de Itaúba

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 944 de 1103



Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89910 Nr: 1508-74.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307

 “Visto.

 Cumprido o objeto deprecado, devolva-se ao juízo de origem, com as 

nossas homenagens, após as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77905 Nr: 238-83.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI DE ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307

 “Visto.

 No mais, uma vez que foi aceita a proposta de suspensão condicional do 

processo, SUSPENDO O CURSO DO PROCESSO por 02 (dois) anos, 

imponho ao autor do fato as condições acima expostas. O autor do fato 

sai ciente de que descumprido qualquer das condições acima, ou vindo a 

ser processada, o processo retomará seu curso, com a revogação do 

benefício.

 Depreque-se o cumprimento e a fiscalização das condições impostas ao 

Juízo de Alta Floresta.

Decorrido o prazo, ao Ministério Público para manifestação.

 Determino que esta Serventia de Vara solicite a devolução das missiva 

expedida às ref. 56.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89404 Nr: 1233-28.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARTINEZ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865, SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - OAB:24920/O

 “Visto.

 No mais, uma vez que foi aceita a proposta de suspensão condicional do 

processo, SUSPENDO O CURSO DO PROCESSO por 02 (dois) anos, 

imponho ao autor do fato as condições acima expostas. O autor do fato 

sai ciente de que descumprido qualquer das condições acima, ou vindo a 

ser processada, o processo retomará seu curso, com a revogação do 

benefício.

 Decorrido o prazo, ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48119 Nr: 245-17.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANUARIO PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 “Vistos.

 Declaro encerrada a instrução processual, dê-se vista dos autos a 

defesa, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar memoriais finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86829 Nr: 2828-96.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 Considerando que o teor da certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça à 

ref. 21, nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da 

CNGC, impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento do complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

conforme requerido na referida certidão, consoante disposto no 

Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de 

pagamento acompanhado da respectiva guia . Salienta-se que a guia deve 

s e r  p r e e n c h i d a  a c e s s a n d o  o  s i t e 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências. Bem como, no referido prazo, 

manifeste quanto aos demais requerimentos feitos pelo meirinho.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77573 Nr: 100-19.2016.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIR ADELO RAMME, NAIR LUCIA RAMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:22577/O

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, via DJE, para 

no prazo legal, requerer o que entender de direito, ante o decurso de 

prazo certificado às fls. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79893 Nr: 1254-72.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEZIO CECATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1209, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Exequente/Autora, via 

DJE, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

determinado no despacho de ref. 39 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82960 Nr: 837-85.2017.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Vistos.

Defiro o petitório da d. causídica constituída.
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DEPREQUE-SE o cumprimento das medidas cautelares impostas às fls. 

23/24-PDF à comarca de Sorriso/MT, tendo em vista que fora devidamente 

informado nos autos seu endereço, o que revela a boa-fé de não se furtar 

à Justiça.

INTIME-SE pessoalmente o flagrado do cumprimento das medidas impostas 

às fls. retro mencionadas na comarca de Sorriso/MT.

Cientifique-se o MPE.

Cumpra-se com urgência.

Intime-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 27708 Nr: 55-69.2003.811.0096

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVIR PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.S.P CONSTRUÇÃO SANEAMENTO E 

PAVIMENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriella de Souza Machiavelli - 

OAB:19727-O, Viviane Meira Ferreira Rodrigues - OAB:, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT-4286, Willian Pereira 

Machiaveli - OAB:4617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560

 Considerando a penhora efetivada às fls.176/177 e a certidão de decurso 

lavrada às fls. 178, nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da 

CNGC, impulsiono estes autos com a fnalidade de intimar o advogado da 

Parte Autora/Exequente para, no prazo legal, requerer o que entender de 

direito.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37315 Nr: 341-40.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA SALOMÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a fim de intimar as partes de que o perito nomeado 

nos autos designou perícia médica para o dia 12/12/2018 às 13h00 horas 

no Hospital Municipal, onde a Autora deverá comparecer munida de seus 

documentos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50277 Nr: 1707-46.2017.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julcelino Velasco Ribeiro, Armando Velasco Ribeiro, 

Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, Joisley Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de 

Assoc do Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 A parte Embargante, no prazo legal e caso queira, apresente 

contrarrazões apelatórias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52395 Nr: 2901-81.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santo Zanin Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte Autora a comprovar a Distribuição da Carta Precatória, a 

qual foi retirada em Cartório no dia 14/12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45956 Nr: 2010-94.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM GOMES BARCELOS, Sebastião 

Gomes de Moraes, LEONILDO GOMES BARCELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, ARISVANDER DE CARVALHO - OAB:4177

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Exequente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37204 Nr: 297-21.2015.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Intime-se o Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste 

nos autos e requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, dando regular andamento no feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38097 Nr: 695-65.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. BAMPI - RESTAURANTE - ME, DIRCEU 

BAMPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Intime-se a Exequente para em 05 (cinco) dias dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47495 Nr: 111-27.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tiago da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CESAR ALVES PIRES - 

OAB:11.648/MS, Lucas Zimermmann - OAB:16659-MS, Maria Luara 

Manhani Pires - OAB:19289-MS

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de reconsideração do réu Marcos Tiago da Rocha, 

pugnando pela restituição da arma de fogo apreendida.

Não obstante as argumentações apresentadas pelo réu, vejo que o pedido 

de reconsideração em apreço não merece acolhimento, uma vez que não 

restou demonstrado no presente feito novos argumentos ou, ainda, novas 

provas no que tange aos fundamentos já devidamente afastados.

Posto isto, e em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido 

de reconsideração por não vislumbrar presentes circunstâncias 

ensejadoras para modificação da decisão prolatada, consequentemente, 

mantenho integralmente a referida decisão pelos seus próprios 

fundamentos.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30266 Nr: 106-78.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Oliveira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Bruno de Castro Silveira, inscrito na OAB/MT sob o 

nº 16.257, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado pra requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51569 Nr: 2428-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getúlio Baldoino da Silva 

Terra Júnior - OAB:MT 15193

 JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de 

CONDENAR o réu ALEXANDRE DA SILVA, já qualificado nos autos, 

dando-o como incurso nas sanções prevista no artigo 33, “caput”, c/c o 

artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006.Passo a dosar a pena do 

réu.[...] passando a fixa-la em definitivo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) 

meses de reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e 

punição do delito.DA MULTA [...]fixo, portanto, a pena de multa em 600 

(seiscentos) dias-multa e, considerando a capacidade econômica do réu, 

fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época 

dos fatos.[...]Deste feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 05 

(CINCO) ANOS, 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO,[...], estabeleço ao réu o 

REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.Tendo 

em vista a presença, no caso em tela, dos pressupostos autorizadores da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, 

conforme dispõe o artigo 44 e incisos I, II e III, do Código Penal, bem como o 

entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais Superiores quanto à 

possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direito, mesmo em relação ao delito de tráfico de drogas, substituo a 

pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, segundo 

a diretriz do §2º, do artigo 44, do Código Penal, quais sejam, a de 

Prestação de Serviços à Comunidade e de Interdição temporária de 

direitos, por se revelarem as mais adequadas ao caso, na busca da 

reintegração do sentenciado à sociedade, sendo estas definidas no 

momento da execução da pena.Deixo de conceder ao condenado a 

suspensão condicional da pena, em virtude do disposto no artigo 77, 

inciso III, do Código Penal.Considerando o quantum da pena imposta ao 

réu, bem como o direito à substituição da pena privativa de liberdade em 

restritiva de direito, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE.IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE O 

ALVARÁ DE SOLTURA DO RÉU, CASO NÃO ESTEJA PRESO POR OUTRO 

MOTIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33050 Nr: 220-46.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Bioto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a defesa do Réu para que manifeste acerca do 

cálculo de pena de fls. 199 e requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39189 Nr: 1174-58.2015.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Oliveira de Jesus, José Francisco de 

Moraes, Izabel Cristina Rompeloto de Moraes, Antonio Carlos Machado 

Araujo, Irma Luiza Machado Araújo, Espolio de Brandão Araujo Filho, 

Espólio de José Carlos Machado de Araújo, Ceris Dione Teixeira Araújo, 

Gilberto Machado Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PESSOA PEREIRA 

BORJA - OAB:104965 , Paula Junia Couto Saviotti - OAB:148.796-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araujo - 

OAB:13068/MT

 EM REITERAÇÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

056/2007- CGJ que dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos 

senhores gestores das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, 

em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, impulsiono os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para 

intimar o Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida 

através do site “www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57551 Nr: 1353-84.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICPAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840

 EM REITERAÇÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

056/2007- CGJ que dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos 

senhores gestores das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, 

em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, impulsiono os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para 

intimar o Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida 

através do site “www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59502 Nr: 2265-81.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ferreira Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58096 Nr: 1634-40.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55995 Nr: 665-25.2018.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO NASCIMENTO GIRALDES, MILTON ZANA 

PORTELA, Marilu Welter Giraldes, Nivalda Giraldes Portela, FLORINDO 

ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, ALBERTO ZANA 

PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glidy Wanovich Estevão, VIVIANE ELIAS 

ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS PEREIRA - 

OAB:29505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSK - OAB:21669, AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - 

OAB:21669/O, MARIA ELISABETE BRIGO CARREIRA - OAB:248896, 

NATHANY PRISCILA BORGES ROCHA, - OAB:23504/0, VINÍCIUS 

PICCINI NUNES - OAB:25.086/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos 

para expedir matéria imprensa com a finalidade de intimar o Requerente, 

na pessoa de seu advogado constituído, para que, caso queira, apresente 

impugnação à contestação ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1848 Nr: 117-96.2002.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monte Cristo Agropecuária Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - 

ELETRONORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO ALVARES - 

OAB:OAB-MT 3.432, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:OAB-MT 

11.883-B, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307/MT, MARIA 

FERNANDA MONTEIRO - OAB:OAB-SP 282.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE PERES A. 

PIAU - OAB:OAB-DF 21.697, MARCOS VINICIUS SOARES DE SOUZA 

MAIA - OAB:OAB/DF 12.345, Sandro Pereira Cardoso - OAB:21634, 

Silas Augusto de Souza - OAB:5122-B

 Assim, diante do adimplemento do crédito executado, DECLARO satisfeita 

a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença/execução, nos 

termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.Custas finais a cargo 

da parte Executada.Intimem-se as partes via DJe.Certificado o trânsito em 

julgado e cumpridas as determinações retro, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 

04 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35638 Nr: 435-25.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 4 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36165 Nr: 658-75.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SOBREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 4 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut
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Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14908 Nr: 721-42.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.R.A.LIMA - SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:OAB/MT 3.541-B

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela UNIÃO em 

desfavor de M. R. A. LIMA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente informou o pagamento/cancelamento do 

crédito exequente, manifestando-se pela extinção e arquivamento da 

execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento/cancelamento do crédito pela parte 

executada, conforme se extrai dos informes acostados aos autos, outra 

medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 924, 

inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30805 Nr: 645-81.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.R.A.LIMA - SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:OAB/MT 3.541-B

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela UNIÃO em 

desfavor de M R. A. LIMA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente informou o pagamento/cancelamento do 

crédito exequente, manifestando-se pela extinção e arquivamento da 

execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento/cancelamento do crédito pela parte 

executada, conforme se extrai dos informes acostados aos autos, outra 

medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 924, 

inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30218 Nr: 22-17.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcela Roberta André Lima, M.R.A.LIMA - 

SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:OAB/MT 3.541-B

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela UNIÃO em 

desfavor de M. R. A. LIMA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente informou o pagamento/cancelamento do 

crédito exequente, manifestando-se pela extinção e arquivamento da 

execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento/cancelamento do crédito pela parte 

executada, conforme se extrai dos informes acostados aos autos, outra 

medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 924, 

inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31035 Nr: 895-17.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M-S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONORIO DE 

CASTRO - OAB:3541/B, Carlos Honório de Castro - OAB:OAB/MT 

3.541-B

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela UNIÃO em 

desfavor de M. R. A. LIMA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente informou o pagamento/cancelamento do 

crédito exequente, manifestando-se pela extinção e arquivamento da 

execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento/cancelamento do crédito pela parte 

executada, conforme se extrai dos informes acostados aos autos, outra 

medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 924, 

inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de outubro de 2018.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42633 Nr: 103-87.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Henrique Carvalho Ribeiro, Rafael 

Medeiros da Silva, Maikon Vinicius Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcantara - 

OAB:MT0015351O

 Diante do exposto, e nos termos do art. 399, do CPP, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 17 de dezembro de 2018, às 

15h30min.INTIMEM-SE, (...)INTIMEM-SE os acusados, o advogado dativo 

nomeado e a Defensoria Pública de Mato Grosso, núcleo de 

Araputanga/MT, acerca da presente decisão, especificamente a respeito 

da data designada para realização da audiência de instrução e 

julgamento.No mais, considerando as informações acostadas aos autos 

dando conta da impossibilidade do traslado e escolta dos acusados para a 

data designada, DETERMINO a expedição de cartas precatórias, a primeira 

direcionada à Comarca de Araputanga/MT e a segunda à Comarca de 

Cáceres/MT, com a finalidade de proceder ao interrogatório dos acusados, 

em dia e hora a serem designado pelo r. Juízos deprecados.Por fim, 

considerando que os denunciados Rafael Medeiros da Silva e Maikon 

Vinicius Batista da Silva (fls. 278/279 e 197/198, respectivamente) 

informaram não ter condições financeiras para contratar serviços 

advocatícios e por inexistir serviços de Defensoria Pública nesta Comarca, 

bem como por ser indeclinável o direito à defesa técnica nos processos 

desta natureza e, ainda, para preservar o contraditório e a ampla defesa, 

NOMEIO o advogado Dr. MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO, inscrito 

na OAB/MT n.º 21.787/O, para patrocinar a defesa dos acusados, 

devendo a Secretaria providenciar a intimação do referido causídico para 

que, aceitando o encargo, promova os atos necessários para promoção 

da defesa dos denunciados na instrução processual, bem como 

compareça à audiência designada. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.- Do 

Pedido de Revogação –ABRA-SE vista dos autos ao presentante do 

Ministério Público para que se manifeste acerca do pedido de revogação 

apresentado pela defesa do acusado MARLON HENRIQUE CARVALHO 

RIBEIRO (fls. 299/305).Após, REMETAM-ME os autos conclusos para 

del iberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessár io,  COM 

URGÊNCIA.Jauru/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1848 Nr: 117-96.2002.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monte Cristo Agropecuária Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - 

ELETRONORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO ALVARES - 

OAB:OAB-MT 3.432, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:OAB-MT 

11.883-B, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307/MT, MARIA 

FERNANDA MONTEIRO - OAB:OAB-SP 282.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE PERES A. 

PIAU - OAB:OAB-DF 21.697, MARCOS VINICIUS SOARES DE SOUZA 

MAIA - OAB:OAB/DF 12.345, Sandro Pereira Cardoso - OAB:21634, 

Silas Augusto de Souza - OAB:5122-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista o teor da decisão retro, a qual determina a devolução de 

numerário bloqueado, seja a parte executada intimada, através de seu(s) 

procurador(es), a fim de que declinem nos autos os dados bancários 

necessários à expedição de Alvará de Liberação.

Jauru, 5 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42304 Nr: 1685-59.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART PADUA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAYSE FERNANDA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:19206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Não havendo pedidos de 

diligências, declaro encerrada a fase instrutória. Defiro prazo de cinco 

dias para a juntada de Substabelecimento e Carta de Preposição. Nos 

termos do art. 364, §2º do CPC, ABRA-SE vistas às partes para 

derradeiras alegações, de forma sucessiva, no prazo legal. Não havendo 

alegações de nulidades, saem os presentes intimados. Publicada em 

audiência. Cumpra-se, às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010050-29.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO a parte executada/requerida para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do recolhimento Imposto de 

Renda Retido na Fonte – IRRF, comprovando seu recolhimento, sob pena 

de sequestro do valor correspondente para cumprimento da obrigação 

tributária pela parte beneficiária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-10.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado dativo, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-87.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ILUSTRE CAUSÍDICO PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48298 Nr: 3014-35.2018.811.0048

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA J.L. EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDA PRATES SOARES 

CRESTANI - OAB:25002/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

2. Postergo a análise do pedido liminar para o momento processual 

oportuno, eis que vislumbro que as provas produzidas são unilaterais, 

restando necessária a angularização processual do feito com a citação da 

parte impetrada.

3. Assim, notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgue necessárias (artigo 7º, inciso 

I, da Lei nº. 12.016/2009).

4. Se as informações vierem acompanhadas de documentos, diga o 

impetrante, em 05 (cinco) dias, ocasião em que não deve juntar novos 

documentos, sob pena de desentranhamento.

5. Cumpridos os itens supra, prestadas ou não informações, manifeste-se 

o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 12, caput, da 

referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão.

Juscimeira – MT, 03 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47529 Nr: 2731-12.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNT TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Verifica-se que o(a) autor(a) trata-se de pessoa jurídica de direito 

privado e deixou de colacionar comprovantes hábeis a corroborar que 

existe sim certa estabilidade e condições de programação de sua 

condição financeira. A que se pontuar ainda, que a parte autora não pode 

ser considerada hipossuficiente na forma da Lei nº. 1.060/50. Diante do 

exposto, é notório que a situação econômico-financeira que se depara a 

parte exequente não o permite vislumbrar os objetivos da gratuidade da 

justiça, bem assim ser considerado como hipossuficiente. Destarte, as 

circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre 

na razoável acepção do termo e não ao que simplesmente o declara nos 

autos, sob pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de 

direito, de acordo com o mandamento constitucional expresso. A parte 

exequente nas condições objetivamente observadas não pode ser 

considerada hipossuficiente, sob pena de vulgarizar o termo e estender o 

benefício a todos, sem discriminação legal. Deveria a empresa exequente 

colacionar seus rendimentos/dividas ou documentos comprobatórios para 

que este magistrado entende-se que não disporia de condições para arcar 

com as custas e taxas judiciais, que não fora feito. (...) Isto posto, 

INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.º, 

caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, devendo a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, sob pena 

de extinção do processo. 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20119 Nr: 74-44.2011.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZIANE DE FÁTIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido na cota ministerial de fl. 405. Assim, proceda-se a 

Sra. Gestora com o necessário para a juntada do CD - Rom contendo a 

oitiva da testemunha Washington Silva Duarte, a qual foi gravada em 

audiência realizada na 14ª Vara Criminal de Cuiabá, no dia 13/11/2018.

2. Ademais, certifique-se nos autos o cumprimento das missivas 

expedidas fl. 437 e fl. 457.

 3. Por fim, diante da informação contida em fl. 465, dê-se vista dos autos 

ao Ministério público para manifestação. Prazo: 10 (dez) dias.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência que o 

caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22978 Nr: 1040-36.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT, CÂMARA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vistas ao advogado da parte 

autora, para, querendo, requerer o que entender oportuno, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23248 Nr: 1308-90.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vistas ao advogado da parte 

autora, para, querendo, requerer o que entender oportuno, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10656 Nr: 301-68.2010.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vistas ao advogado da parte 

autora, para, querendo, requerer o que entender oportuno, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3931 Nr: 247-78.2005.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/O, ROSENI APARECIDA FARINACIO - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o débito foi pago através de alvará eletrônico, 

impulsiono os presentes autos a fim abrir vista aprte autora para requerer 

o que entender oportuno, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4477 Nr: 632-26.2005.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMITA DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/O, REYNALDO BOTELHO DA FONSEÇA ACCIOLY JR - 

OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o débito foi pago através de alvará eletrônico, 

impulsiono os presentes autos a fim abrir vista aprte autora para requerer 

o que entender oportuno, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3408 Nr: 492-26.2004.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GOMES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vistas ao advogado da parte 

autora, para, querendo, requerer o que entender oportuno, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4353 Nr: 529-19.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELUSMAR MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS, WILSON 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIO SPAGNOLLO - 

OAB:MT/22.497-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A, 

GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 bem como realizar o depósito dos honorários periciais restantes, no 

mesmo prazo de 05(cinco) dias, tendo em vista o Laudo apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10297 Nr: 1332-60.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS BARROS DE LIMA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO ALBERTO ZANETTI - 

OAB:12094-B MT, JACY NILSON ZANETTI - OAB:2968 A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte 

autora a apresentar os calculos atualizados, devidamente separado o 

calculo do valor da sucumbência, no preazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23264 Nr: 1324-44.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAI ARAÚJO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vistas ao advogado da parte 

autora, para, querendo, requerer o que entender oportuno, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27783 Nr: 750-50.2015.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 IMPULSIONO os presente autos, afim de, intimar as partes acerca do 

retorno dos autos para esta instância, tendo sido prolatado acórdão pela 

respeitável Quarta Câmara de Direito Privado daquele egrégio tribunal, 

para que promovam os atos processuais cabíveis no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento do feito. Sem mais, é o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41265 Nr: 131-18.2018.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYS FABIANE APARECIDA HERCULANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES, RONI MENEZES, 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, GILSON KRAYCZY - OAB:22754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637, HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB:20006/O, 

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - OAB:21363-O, 

PROCURADOR(A) DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar as contestações, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21832 Nr: 991-29.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o débito foi pago através de alvará eletrônico, 
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impulsiono os presentes autos a fim abrir vista aprte autora para requerer 

o que entender oportuno, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23236 Nr: 1296-76.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE ANTÔNIA SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vistas ao advogado da parte 

autora, para, querendo, requerer o que entender oportuno, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20127 Nr: 89-13.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA ZANCHETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 

5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vistas ao advogado da parte 

autora, para, querendo, requerer o que entender oportuno, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44648 Nr: 1632-07.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACAV, CMAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43128 Nr: 850-97.2018.811.0048

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

GASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35141 Nr: 767-18.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS - MEDIDA 

COERCITIVA DE EXPROPRIAÇÃO, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada. (Ref: 26)

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

Dada vista dos autos ao Ministério Público, este se manifestou 

favoravelmente à homologação (Ref: 31).

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo de celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Ademais, suspendo o presente feito, até o cumprimento integral do 

referido acordo, devendo os autos serem remetidos ao arquivo provisório.

2.4. Isento de custas e honorários advocatícios, eis que beneficiários de 

Assistência Judiciária gratuita.

2.5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.6. P.R.I.C.

Juscimeira-MT, 31 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46310 Nr: 2279-02.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI FRANCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 5), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 14.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 05 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48398 Nr: 3062-91.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OALG, HL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE SANTOS MOREIRA - 
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OAB:355.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

4. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 05 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46301 Nr: 2270-40.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA PINHEIRO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 05 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46300 Nr: 2269-55.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO PINHEIRO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 05 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46302 Nr: 2271-25.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENILDA OLIVEIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 05 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48295 Nr: 3012-65.2018.811.0048

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Primeiramente, recebo a exordial por estarem presentes os 

pressupostos processuais.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pelo requerente, 

nos termos do § 1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Ademais, trata-se de pedido de Alvará Judicial, pelo qual o requerente, 

já qualificado nos autos, pleiteia a autorização judicial para levantar os 

valores depositados junto ao Banco do Brasil nas contas em nome da de 
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cujus Maria Ricardo Nunes.

 A inicial veio instruída com os documentos.

Foi O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a documentação apresentada, a qual demonstra a 

procedência do pedido de Alvará, uma vez que o requerente é herdeiro e 

possui poderes para tanto, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ pretendido 

em nome de GERSON PEREIRA DOS SANTOS.

5. Assim, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, AUTORIZO o 

requerente GERSON PEREIRA DOS SANTOS efetuar o saque do montante 

total do saldo na(s) conta(s) da titular RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA.

6. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

7. Sem custas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça.

8. Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o 

caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de dezembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34238 Nr: 294-32.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO LEÃO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4945/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - 

OAB:9363/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:OAB/MT 4.945

 Vistos.

1. Trata-se de Executivo de Pena promovido pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor do reeducando FABIANO LEAÃO DE 

BARROS.

Conforme o pleito contido na petição de Ref: 55, o recuperando informou 

nos autos que encontra-se residido na comarca de Cuiabá/MT, razão pela 

qual, pugnou pela remessa do feito para aquela Comarca.

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido 

de remessa do presente executivo de pena, conforme cota ministerial de 

Ref: 60.

Vieram os autos conclusos.

2. Decido.

2.1. Compulsando os autos com a devida diligência, observo que o 

reeducando informou novo endereço na Comarca de Cuiabá-MT, razão 

pela qual se impõe a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais 

daquela Comarca para fiscalização do cumprimento da pena imposta.

2.2. Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 1439 da CNGC, 

remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Cuiabá-MT.

2.3. Intime-se o reeducando, na pessoa de seu Advogado.

 2.4. Ciência ao Ministério Público.

 2.5. Proceda-se às baixas e anotações de estilo.

2.6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 5 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43963 Nr: 1292-63.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR FACINCANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da notícia da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, 

suspendo o andamento do referido feito, até o julgamento do referido 

recurso.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 05 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46255 Nr: 2237-50.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVANETE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

3. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

4. A obrigação alimentar é embasada pelo artigo 1.694 do Código Civil, 

podendo os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros 

os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua 

condição social.

No que tange a parte requerente, vê-se que ela ainda dependente 

econômica do ex-cônjuge, pois durante a união estável dedicou-se única e 

exclusivamente as lides domésticas, além da mesma estar com 

depressão.

Assim, diante do exposto na inicial e documentos juntados nos autos 

impõe-se a necessidade de arbitrar alimentos provisórios na importância 

de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, devidos a partir da 

data da citação. Tenho que este valor atenderá às necessidades mais 

prementes da requerente.

 5. Desde já, designo audiência de conciliação para o dia 04/02/2019, às 

15h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com 

atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, 

proceda-se o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

7. Cite-se a parte requerida e intime-a a fim de comparecer à audiência, 

acompanhada de seus(uas) advogados(as). Em não havendo acordo, o 

prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 

de audiência de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código de 

Processo Civil.

 8. Intime-se a parte autora através de sua advogada.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 05 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48359 Nr: 3047-25.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA - 

OAB:24859/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é notório que a situação econômico-financeira que se 

depara a requerente não o permite vislumbrar os objetivos da gratuidade 

da justiça, bem assim ser considerado como hipossuficiente.Destarte, as 

circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre 

na razoável acepção do termo e não ao que simplesmente o declara nos 

autos, sob pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de 

direito, de acordo com o mandamento constitucional expresso. Ademais, 

alguém nas condições objetivamente observadas não pode ser 

considerado pobre, sob pena de vulgarizar o termo e estender o benefício 

a todos, sem discriminação legal.Acentuo que a mera afirmação da parte 

não (...)ausente os elementos compatíveis com a alegada necessidade, a 

teor do artigo 5º, inciso LXXIV, da constituição federal. Agravo conhecido 
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e desprovido”. (TJ-GO; AI 65099-5/180; Iporá; Rel. Des. Rogério Arédio 

Ferreira; pág. 68)“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 

NÃO-COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA LEGAL. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. A assistência judiciária deve ser concedida a 

quem dela fizer jus, mediante comprovação da necessidade, não bastando 

a simples afirmação, de acordo com a norma constitucional. Não havendo 

nos autos prova de que o autor não pode arcar com as custas 

processuais sem prejuízo próprio (..), INDEFIRO o benefício da Assistência 

Judiciária, nos termos do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido 

no art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, procedendo 

ao devido preparo do feito, sob pena de extinção do processo.4. 

Intime-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 5 de dezembro de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44157 Nr: 1391-33.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERÍSSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A-MT, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:21363-O

 Vistos. 1. (...). Assim, DETERMINO, pois, desde logo, a realização de 

Perícia e nomeio perita na pessoa da Dra. Vanessa Cristina Santini 

Santana, inscrita no CRM nº 9500/MT, tendo como endereço Rua Caiçara, 

nº. 1439, Centro, Jaciara/MT, a qual deverá cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido independentemente de termo de 

compromisso.2. Intime-se a perita dando-lhe ciência da nomeação e, no 

mesmo ato, encaminhe os quesitos formulados pelo juízo nesta decisão e, 

nas respectivas oportunidades, pelas partes – isto é, inicial e contestação, 

bem como para que promova o agendamento, desde logo, da data em que 

a pericia será efetuada. Ciente de que o laudo pericial deverá ser entregue 

em cartório 20 (vinte) dias após a realização da perícia. 3. Fixo, desde já, 

os honorários da perita em R$ 800,00 (oitocentos reais), a cargo do 

requerido, devendo efetuar o depósito 05 (cinco) dias antes do início dos 

trabalhos.4. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1)- O(a) periciando(a) 

apresenta alguma lesão que o impossibilita trabalhar? 2)- Qual a causa 

desta lesão? 3)- O(a) periciando(a) é portador de incapacidade laborativa 

que impede o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência? 4)- 

Qual a causa desta incapacidade? 5)- Desde quando remonta a 

incapacidade? 6)- Qual o grau de incapacidade para o trabalho: a)- 

definitiva/irreversível? b)- temporária? c)- parcial? d)- total? 7) O(a) 

periciando(a) possui condições de autodeterminar-se completamente ou 

depende de algum auxílio, acompanhamento, vigilância ou atenção de 

outra pessoa para viver com dignidade? 8) Essa assistência de outra 

pessoa da qual necessita o(a) periciando(a) deve ser permanente?5. 

Agendada a data da perícia pela expert nomeada, cientifiquem-se as 

partes da data, horário e local, devendo a parte autora comparecer no 

local e data indicado munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento da 

perita.6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48290 Nr: 3007-43.2018.811.0048

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Humberto Damascena 

- OAB:

 Vistos.

Indefiro o pleito formulado em Ref: 19, vez que conforme informação 

contida na cota ministerial retro, o estabelecimento prisional da Comarca 

de Jaciara-MT encontra-se em situação absolutamente desumana, 

insalubre e degradante, não sendo neste momento local adequado para o 

acolhimento de preso de outras comarcas, bem com pela insuficiência de 

servidores naquele estabelecimento.

Ademais, não há nos autos elementos aptos a aferir a existência de 

“desafetos” do acusado na Cadeia Pública de Rondonópolis-MT, portanto, 

indefiro o pedido da douta defesa realizado em audiência de Ref: 18.

Por fim, intime-se o advogado de defesa para juntar aos autos 

procuração, no prazo legal.

Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o caso. 

Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 05 de Dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24127 Nr: 342-93.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IQUELÇON NEDES DOS SANTOS, CÁSSIO 

WALNERO CREPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:OAB/MT - 6101, FABRÍCIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6.973/MT

 Vistos.

1. Diante do pleito contido no petitório de fl. 149, dê-se vista dos autos 

para apresentação de alegações finais pela defesa, no prazo sucessivo 

de 10 (dez) dias, iniciando-se pelo Advogado de Defesa do réu Iquelçon 

Nedes e, após, para o(a) Advogado(a) de Defesa do réu Cássio Walnero.

2. Com a apresentação das alegações finais, venham-me os autos 

conclusos para prolação de sentença.

3. Presentes intimados. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20243 Nr: 236-39.2011.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONNY ALMEIDA 

PASSARELLI - OAB:22622/O, MÁRCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - 

OAB:MT/12.853-B

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de f. 159. Assim sendo, dê-se vista à 

defesa para apresentação de alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Ademais, proceda-se a Srª. Gestora, com a inclusão do patrono da 

douta defesa na capa dos autos, bem como, nas intimações processuais, 

conforme petitório retro.

 3. intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44491 Nr: 1559-35.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BATISTA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656

 CRIMINAL. HC - (...). A intimação da decisão de pronúncia será feita:I – 

pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público;II 

– ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério 

Público, na forma do disposto no § 1°, do artigo 370, deste 

Código.Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não 

for encontrado.6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.7. 

Transitada em Julgado, dê-se vista às partes para os fins do artigo 422, 

do CPP.Juscimeira – MT, 5 de dezembro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz Presidente do Tribunal do Júri
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32063 Nr: 1208-33.2016.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, CPC).

3. A parte exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até 

a data do pedido de execução, conforme exigência legal.

4. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), além da incidência de honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento), bem como penhora de tantos bens quantos bastem para 

a satisfação do débito (art. 523, CPC).

 5. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, CPC.

6. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

e os honorários advocatícios, no mesmo patamar, incidirão sobre o 

restante (art. 523, § 2º, CPC).

 7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27783 Nr: 750-50.2015.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 IMPULSIONO os presente autos, afim de, intimar as partes acerca do 

retorno dos autos para esta instância, tendo sido prolatado acórdão pela 

respeitável Quarta Câmara de Direito Privado daquele egrégio tribunal, 

para que promovam os atos processuais cabíveis no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento do feito. Sem mais, é o que me cumpre 

certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 586 Nr: 181-45.1998.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON PEREIRA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir José Morandini - 

OAB:15139

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

181-45.1998.811.0048, Protocolo 586, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37942 Nr: 2049-91.2017.811.0048

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSM, JPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório retro, motivo pelo qual, proceda o 

desarquivamento dos autos.

2. Ademais intime-se a parte autora através de sua patrona para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47929 Nr: 2875-83.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO REIS MACIEL DE LIMA, MARIA DE LURDES 

SOARES PANIAGO, MAURO ARTHUR SOARES MACIEL, MARIANNE 

SOARES MACIEL DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos etc.

1. Primeiramente, recebo a exordial por estarem presentes os 

pressupostos processuais.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do § 1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

4. DISPOSITIVO

4.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

4.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

4.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

4.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

4.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46390 Nr: 2322-36.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE DOURADO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.
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2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46309 Nr: 2278-17.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46303 Nr: 2272-10.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE TANAJURA RODRIGUES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64898 Nr: 175-53.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA PAULA DREHER, REINALDO 

DREHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de nomeação de curador à fls. 62, nomeando como 

curador especial do executado IVETE VIAN DREHER a sua esposa 

Angélica Paula Dreher. Expeça-se termo de curador especial e a intime.

Com o retorno dos autos de nº 4886, do Tribunal, translade cópia dos 

documentos médicos constantes na respectiva ação.

Após, voltem os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70179 Nr: 1377-31.2016.811.0109

 AÇÃO: Apuração de Irregularidades em Entidades de 

Atendimento->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA ANJO DA GUARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE o Embargado para que no prazo legal, manifeste-se quanto aos 

embargos de declaração interposto às fls. 111/115.

Decorrido o prazo acima sem manifestação, certifique-se.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 958 de 1103



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47646 Nr: 1429-71.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BELINI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SQUILLACE - 

OAB:4992-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em análise ao requerimento à fl.52/52-v, verifico sua plausividade, uma 

vez preenchidos os requisitos para seu acolhimento.

Assim, DETERMINO a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, nos termos do artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil.

 À Secretaria para que inclua o nome do executado no cadastro de 

inadimplentes através do Serasajud.

 Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64155 Nr: 1091-24.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para, em 10 dias, manifestar(em)-se sobre fls. 

24;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76476 Nr: 1251-10.2018.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY ZILA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Atenda-se ao requerimento à fl. 152-v

Após, vista a parte requerida.

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65302 Nr: 427-56.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LAERTE GIOCONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Às fls.58, o executado interpôs pedido para desbloqueios de valores 

localizados em sua conta bancária (fl.55/57), uma vez tratar-se de 

aposentadoria. Instado a se manifestar, o exequente à fl. 70 concorda 

com o pedido de desbloqueio e sua impenhorabilidade.

Destarte, ao final pugna pela avaliação e leilão do imóvel sob matrícula nº 

191, denominada “Fazenda Arara Vermelha”, localizada em Marcelândia.

Porquanto, considerando os fatos acima narrados, efetue o 

DESBLOQUEIO dos valores consignados às fls.65/66.

À secretaria para que proceda a vinculação dos valores aos autos, bem 

como, intime o executado para que no prazo de 05 (cinco) dias informe o 

número da conta para devolução.

Ainda, expeça-se mandado de avaliação.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61400 Nr: 98-15.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ADÃO SCHEEREN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Ex Positis, e por tudo mais que consta nos autos, REJEITO o presente 

incidente de Exceção de Pré-Executividade, para determinar o 

prosseguimento da ação executiva até a satisfação do crédito.Assim 

DEFIRO o pedido de PENHORA on line, conforme requerido. Caso reste 

infrutífera, defiro a penhora do Imóvel indicado à fl.32-v e 34/35 (lote 04, 

quadra 165, matrícula 4600, Marcelândia/MT), nos termos do artigo 11, 

inciso IV e art. 13, ambos da Lei 6830/80, desde que desembaraçado de 

qualquer ônus. Neste caso:1.Que o Sr. Oficial de Justiça PROCEDA à 

PENHORA e AVALIAÇÃO do bem imóvel descrito na decisão, podendo ser 

encontrado no endereço informado à fl.32-v, INTIMANDO-SE as partes 

executadas e sua(seu) cônjuge, se casado(a) for, acerca da penhora 

realizada, para os devidos fins.2.Após, INTIME-SE a parte exequente para 

que tome a providência constante do art. 844 do Código de Processo Civil, 

devendo providenciar a JUNTADA aos autos do comprovante da 

medida.3.Efetivada a penhora, INTIMEM-SE as partes executadas e seu 

cônjuge, nos termos dos artigos 841 e 842 do Código de Processo 

Civil.4.Caso não haja manifestação, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

exequente para pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Marcelândia/MT, 04 dezembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 32785 Nr: 2-78.2005.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE WILLIANS VIOLA, MARCIO VÍTOR 

VIOLA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução por quantia certa, proposta pela 

Cooperativa de Crédito Rural Norte Mato-grossense - Sicredi Norte MT em 

face de Roque Willians Viola e Outro.

À fl. 123, o representante legal da exequente veio aos autos informar que 

requer a extinção do feito pelo cumprimento do acordo.

Desse modo, JULGO EXTINTA a presente ação de execução, nos termos 

dos artigos 924, II do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69958 Nr: 1276-91.2016.811.0109
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. W. INDUSTRIAL MADEIRAS LTDA., 

VALDILSON DA SILVA, CRISTIANE LOPES DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

AÇÃO MONITÓRIA e converto em título executivo judicial o débito 

representado no contrato e extratos (fls. 22/28), no valor de R$ 62.186,23 

(sessenta e dois mil cento e oitenta e seis reais e vinte e três centavos). 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

este último no montante de 5% do valor da causa.Prossiga-se na presente 

ação, em forma de feito executivo (artigo 701, § 8° do 

CPC/2015).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Marcelândia/MT, 04 de 

dezembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69880 Nr: 1236-12.2016.811.0109

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARCOS WASEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA TROVÓ TEIXEIRA, Luiz Fernando 

Teixeira, MARIA ANTONIA BORGES DE LIMA, ÉRICA DOLORES TEIXEIRA, 

CESAR AUGUSTO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em razão do pedido da parte autora para produção de prova pericial 

(fl.90), NOMEIO o Dr. FABIANO ANDRÉ PETTER, engenheiro agrônomo, 

perito judicial, com endereço na Avenida Alexandre Ferronato, 1200 – 

Setor Industrial – Sinop/MT, CEP: 78.557-267 - telefone: (66)99976-2325, 

para a realização de perícia do imóvel objeto dos autos.

1) Destarte, intime-se o perito acima, para no prazo de 20 (vinte) dias, 

tomar ciência da área a ser avaliada, bem como, após, informar o valor de 

seus honorários, sendo de responsabilidade quanto ao pagamento, a 

parte solicitante.

 2) Por conseguinte, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) para 

os fins do art. 465, §1º do CPC.

3) Havendo aceitação do encargo, o profissional perito deverá desde logo 

designar data e horário para realização da perícia, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias, cientificando, por igual, as partes.

4) Com a apresentação do laudo, manifestem-se as partes no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como, voltem os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução para oitiva das testemunhas requeridas.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE. INTIME-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64154 Nr: 1090-39.2014.811.0109

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO PONCIANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Face ao exposto, e, ante a ausência de quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, REJEITO os 

embargos de declaração opostos, mantendo-se in totum a decisão 

embargada (fl.99/100).Publique-se. Intimem-se.Às providências. Após o 

decurso de prazo, arquive-se os autos com as baixas e cautelas de 

praxe.Marcelândia-MT, 04 de dezembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70696 Nr: 1637-11.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA FELIX DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência condição de segurado para concessão do 

benefício de auxílio doença com conversão em aposentadoria por 

invalidez, cabendo à parte autora o ônus de comprovar sua tese pelos 

meios de provas admitidos em direito, especialmente, a testemunhal.

Quanto as preliminares de arguidas em contestação à fl.41, no que tange 

a prescrição quinquenal, verifico sua inocorrência, pois, considerando a 

data do indeferimento administrativo (09/07/2016 - fls.10), e, a data da 

interposição da presente ação (14/12/16), não há o decurso de tempo 

superior a 05 (cinco) anos, razão pela qual, afasto a prescrição 

levantada.

 Desse modo, quanto às demais arguições, entendo ser ordem de mérito, 

as quais serão analisadas na sentença respectiva. Ademais, deverão as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados desse despacho 

saneador, apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 4º, NCPC), as 

quais deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) 

pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos 

termos do art. 455, caput, do Novo Código de Processo Civil.

Caso apresentado o rol de testemunhas, remetam-se os autos conclusos 

para o registro, no sistema, da data da audiência, a qual fica, desde logo, 

DESIGNADA para o dia 06 DE JUNHO DE 2019, às 14:10 HORAS.

Em caso negativo, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos conclusos para 

sentença.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74746 Nr: 150-35.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO BORIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Tirapelle, DANI ANDRÉ TIRAPELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a interposição de embargos à execução (autos apenso 

cód. nº76732), aguarde-se decisão no respectivo.

CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62739 Nr: 1413-78.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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 Em face da quitação do respectivo RPV, o qual foi quitado conforme 

informado à fls. 23, certifique o trânsito em julgado, se for o caso e, com 

as baixas e cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66226 Nr: 855-38.2015.811.0109

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZIANE KOCHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARANDO que a requerente 

AMANDA LAURA KOCHAN NÃO é filha biológica de SILVINO PEREIRA DA 

SILVA.Em tempo, consubstanciado na certidão à fl.40-v, bem como, 

manifestação favorável do Ministério Público (fl.61), REVOGO a multa 

aplicada à fl.31, ante a comprovação de ausência motivada. Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito, sem 

c o n d e n a ç ã o  e m  c u s t a s  p r o c e s s u a i s  e  h o n o r á r i o s 

advocatícios.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos.CIÊNCIA ao Ministério Público.Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72928 Nr: 1199-48.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARIA DA SILVA, ANDERSON DA SILVA 

SANTOS , ROBERT DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução de alimentos, ajuizada por ADRIANA 

MARIA DA SILVA e OUTROS, em face de JOSÉ MARCELINO PEREIRA DOS 

SANTOS, para compeli-lo ao pagamento de débito decorrente de 

alimentos.

Destarte, em manifestação à fl.21, o executado propõe o seguinte acordo: 

R$300,00 (reais) à vista e mais 07 (sete) parcelas de R$250,00 (duzentos 

e cinquenta reais) e uma parcela de R$189,00 (cento e oitenta e nove 

reais).

 Por sua vez, o Ministério Público à fl.28 pugna pela intimação da 

exequente e, sendo o caso o pronunciamento judicial e a decretação da 

prisão do executado.

Às fls. 33, a parte autora aceita a proposta do executado.

 É a síntese do necessário.

DECIDO.

Do que consta nos autos, verifica-se da manifestação à fl.21 e certidão á 

fl.33, a existência de transação entre as partes, pertinente ao 

adimplemento/pagamento do débito alimentar.

Destarte, decorrente da manifestação favorável da parte exequente, 

JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução de alimentos, o que 

faço com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, 

com resolução de mérito.

Intime-se o executado para comprovar o cumprimento do acordo, sob 

pena de ser-lhe decretada a prisão civil.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60582 Nr: 541-97.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIO PONCIANO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que as partes foram intimadas através de seu advogado 

(f.54) contudo, mantiveram-se silente (fl.59- não numerada).

Destarte, pela derradeira vez, intime-se pessoalmente a parte autora, no 

endereço informado nos autos, para no prazo de até 10 (dez) dias, 

requerer o que for de direito, sob pena de configurar abandono de causa 

(art.485, III do CPC), e, por conseguinte, a extinção da ação.

Decorrido o prazo acima, certifique-se.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63095 Nr: 248-59.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Em face da quitação do respectivo RPV, o qual foi quitado conforme 

informado à fls. 25, certifique o trânsito em julgado, se for o caso e, com 

as baixas e cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66052 Nr: 778-29.2015.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAP, PFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido à fl. 26.

 Abra-se vistas dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

requerido.

 Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60600 Nr: 562-73.2012.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BRANCO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que 

for de direito, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo, certifique-se, ARQUIVE-SE os autos.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62047 Nr: 739-03.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

MAYARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de execução fiscal proposta pela FAZENDA 

NACIONAL - UNIÃO em detrimento de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS MAYARA LTDA, pessoa jurídica de direito privado.

(...).DECIDO.Conforme dispõe o art. 4º, V da Lei 6.830/80 a execução 

fiscal poderá ser promovida contra o responsável fiscal, assim entendido 

nos termos da lei.Por sua vez, o Código Tributário Nacional ao dispor 

sobre a responsabilidade de terceiros no recolhimento de impostos, dispõe 

em seu art. 135, III, que são pessoalmente responsáveis pelos créditos 

fiscais decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração 

à lei, contrato social ou estatuto, os diretores, gerentes ou representantes 

de pessoas jurídicas de direito privado.Assim, os sócios-gerentes só 

respondem com seu patrimônio quando configurada a hipótese legal acima 

descrita e destacada, sendo vedada a citação de todos indistintamente e a 

citação dos diretores, gerentes ou representantes legais sem configurada 

a hipótese legal que não se trata apenas de atraso no pagamento.Outro 

não é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis(...)No presente caso, verifico que houve a dissolução irregular da 

empresa executada, uma vez que consta em seu cadastro como ativa, no 

entanto não funciona mais em seu endereço.Destarte, DEFIRO o 

redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio administrador Sr. 

Edwar João Harres. No entanto, INDEFIRO os pedido de bloqueio de bens 

via BACENJUD e RENAJUD, considerando que o requerido não foi citado, 

tendo em vista que o art. 854 do CPC admite apenas que se efetive o 

bloqueio de bens sem dar ciência ao réu do deferimento, mas a 

oportunidade de adimplir a obrigação voluntariamente é de rigor. Assim 

sendo, CITE-SE o sócio executado para pagar a dívida no prazo de 05 

dias, sob pena de penhora de bens. Após, façam-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 05 de 

dezembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41289 Nr: 214-65.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES & PEREIRA LTDA, JOÃO 

HÉRCULES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Cuida-se de execução fiscal proposta pelo INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS – IBAMA 

em detrimento de HERCULES E PEREIRA LTDA. Apesar da tentativa de 

localização da empresa, esta restou infrutífera conforme (fls. 37), instado 

a se manifestar , a parte exequente requereu nova citação via postal, 

restando novamente infrutífera.(...).Relatei.DECIDO.Conforme dispõe o art. 

4º, V da Lei 6.830/80 a execução fiscal poderá ser promovida contra o 

responsável fiscal, assim entendido nos termos da lei.Por sua vez, o 

Código Tributário Nacional ao dispor sobre a responsabilidade de terceiros 

no recolhimento de impostos, dispõe em seu art. 135, III, que são 

pessoalmente responsáveis pelos créditos fiscais decorrentes de atos 

praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou 

estatuto, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas 

de direito privado.Assim, os sócios-gerentes só respondem com seu 

patrimônio quando configurada a hipótese legal acima descrita e 

destacada, sendo vedada a citação de todos indistintamente e a citação 

dos diretores, gerentes ou representantes legais sem configurada a 

hipótese legal que não se trata apenas de atraso no pagamento.Outro não 

é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

(...). Destarte, DEFIRO em parte o pedido de fls. 28/29, a fim de citar os 

sócios relacionados (fls. 54/54v) sob o débito objeto dos autos.Em tempo, 

vista a contadoria do juízo para atualização dos valores. Após, cite-se.Por 

conseguinte, não sendo localizados o sócio responsável, vista ao 

exequente para manifestação no prazo de 20 (vinte) dias, após, 

conclusão.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 05 de 

dezembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67335 Nr: 1313-55.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Lemes da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRÉDI FÁCIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos em correição.Considerando a declinação da nomeação (fl. 78) e 

por não ser possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. 

LANEREUTON THEODORO MOREIRA, para representar os interesses dos 

requeridos, MADEIREIRA PALMITAL LTDA-ME e Hélio Marques de 

Freitas.Fixo honorários advocatícios em 05 URH.Nos termos do artigo 2º 

do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o munus 

público não caberão os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos.Deixo consignados os termos dos §§ 1º e 4º do 

mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado.(...).Registre-se, também, que são obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º 

do Provimento 09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com 

zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na 

substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com 

devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo 

das sanções administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na 

sentença do presente feito, será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, 

do referido Provimento.INTIME-SE o advogado nomeado para requerer o 

que for de direito e oferecer alegações finais em forma de 

memoriais.Após, façam-se os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 5 de dezembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75488 Nr: 687-31.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIC TANGARA SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE GUARNIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:16271, FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10.725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante da negativa de pagamento, bem como de ausência de 

contestação, JULGO PROCEDENTE a presente ação de cobrança, o que 

faço com julgamento do mérito, conforme o artigo 487, I do Código de 
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Processo Civil, devendo o requerido pagar o valor de R$54.793,68 

(cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e oito 

centavos) ao autor, devendo ser corrigidos com juros e correção 

monetária a partir da citação.Ainda, condeno a parte requerida aos 

pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios, este em 

10% sob o valor da causa, nos termos do art. 85,§2º, III do Código 

Processo Civil, considerando a sua baixa complexidade.Decorrido o prazo 

sem interposição de eventual recurso, arquive-se mediante as baixas e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 

2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62429 Nr: 1108-94.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICANOR ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO BRIGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA PETRI - OAB:14.317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, perpetrado por 

NICANOR ARAGÃO, em face do requerido LUIZ EDUARDO BRIGATTO.

Foi determinado à fl. 53 a intimação pessoal da parte autora para dar 

regular andamento no feito, sob pena de extinção, no entanto a parte não 

foi intimada conforme consta à fl. 55, tendo em vista que não foi 

encontrada no endereço que consta no processo.

 Ademais, foi novamente determinado à intimação pessoal da parte autora 

à fl. 57, para se manifestar em relação à certidão de fl. 49, conforme a 

certidão do oficial de justiça de fl. 61, afirmando a não localização da parte 

autora. Assim sendo, a extinção do processo é medida de rigor, haja vista 

que ocorreu abandono da causa.

 Destarte, DECLARO EXTINTA a presente demanda, o que faço com 

fundamento no artigo art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 

13.105/15).

 Custas processuais pela parte autora.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76732 Nr: 1355-02.2018.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Tirapelle, DANI ANDRÉ TIRAPELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO BORIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos, etc.

Prima facie, DEFIRO o requerimento para parcelamento das custas (fl.14), 

a qual deverá ser paga em até 05 (cinco) parcelas. INTIME-SE a parte 

embargante para no prazo de 05 (cinco) dias proceder à regularização, 

sob pena de indeferimento.

Destarte, do que consta nos autos, trata-se de embargos à execução 

proposto por ADRIANA TIRAPELE E OUTRO, em face da ação de 

execução promovida por FORTUNATO BORIN NETO, referente ao 

processo de execução nº 150-35.2018.811.0109.

Porquanto, antes de receber os embargos, determino à secretaria que 

certifique sua tempestividade.

Devidamente certificado a tempestividade dos embargos, RECEBO-O, 

contudo, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do Código de 

Processo Civil.

Por fim, com fulcro no artigo 920, inciso I do CPC, INTIME-SE o embargado 

para querendo impugnarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após o decurso do prazo para impugnação, voltem-me conclusos.

 Em tempo, caso os embargos sejam INTEMPESTIVOS, volte concluso.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60808 Nr: 784-41.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA REGINA SIMIONATO CERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos, etc.

Considerando o retorno dos autos da instância superior, dê-se vista as 

partes para pugnar o que entender de direito, no prazo em cartório, 

comum, de 15 (quinze) dias.

Caso não haja manifestação no referido prazo, pagas as custas 

processuais, se for o caso, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60571 Nr: 529-83.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECHRISTAN & NEVES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal, promovida pela União, em detrimento de 

Dechristan & Neves Ltda - Epp.

 A exequente pugnou pela suspensão do feito, pelo prazo de 1 (um) ano, 

diante do resultado negativo das diligências em buscas de bens que 

possam satisfazer o presente débito, bem como a não localização do 

devedor, conforme (fl. 96).

 Destarte, ACOLHO o pedido formulado e, nos termos do art. 40 da LEF e 

da Súmula 314 do STJ, suspendo o curso do processo executivo, pelo 

prazo requerido.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de dez (10) dias.

 Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, venham-me conclusos.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69477 Nr: 996-23.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Informo que a data do início do benefício – DIB para implantação de 

aposentadoria por invalidez é 01/12/2015, data da cessação do beneficio, 

conforme fl. 39.
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 Por fim, DETERMINO a secretaria que oficie a Gerência Executiva do INSS 

em Sinop/MT, para cumprir com a devida implantação do beneficio, 

conforme já sentenciado às fls. 70/72.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48512 Nr: 337-24.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMADON & GRANDINI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, depreende-se que já foram realizadas diversas 

tentativas de intimação do executado, as quais restaram infrutíferas.

Diante disso, defiro o requerimento à (fl. 39), e, DETERMINO que o 

executado seja intimado via EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao exequente para requerer 

oque for de direito.

Após volte conclusos para análise dos demais pedidos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48397 Nr: 222-03.2010.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENOR EBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA, CELSO 

PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o requerente para se manifestar sobre a petição e documentos 

juntados às fls. 171 e seguintes.

Após, voltem os autos conclusos para a decisão.

Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44232 Nr: 1628-64.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR CASAGRANDE, LINDOMAR 

CASAGRANDE, DIANE FACCHI CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Lermen Bedin - 

OAB:10.937-MT, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adriana gonçalves pereira - 

OAB:5632, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - OAB:7274/MT, 

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:8718/MT, SILVÉRIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT 4720-B

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Judicial interposto por 

Cooperativa de Crédito Rural Norte Matogrossense – Sicredi N em face de 

Jair Casagrande, Lindomar Casagrande e Diane FAcchi Casagrande.

Verifica-se às fls. 71/73 transação entre as partes, as quais acordaram 

acerca do objeto da execução.

 Diante disso, a parte autora pugna pela homologação, bem como a 

suspensão da execução até o cumprimento dos termos do acordo ou 

descumprimento deste (fl.72/73) e, por conseguinte a suspensão do feito 

até o prazo final para adimplemento do valor, qual seja 30/05/2020.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo, bem como decreto a 

SUSPENSÃO do feito, até o decurso do prazo para o integral cumprimento 

(30/05/2020), nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

O presente acordo abrange outros processos em tramite nesta comarca, 

incidindo sobre eles os efeitos desta homologação, como consta em 

(fl.71v). Sendo eles: Ação de Título Extrajudicial sob n° 

0001628-64.2007.811.0109; Ação de Título Extrajudicial sob n° 

0001627-79.2007.811.0109; Embargos à Execução sob n° 

0 0 0 1 1 1 0 - 4 0 . 2 0 0 8 . 8 1 1 . 0 1 0 9  e  A ç ã o  R e v i s i o n a l  s o b  n ° 

0000826-66.2007.811.0109.

À Secretaria para que traslade cópia desta sentença nos demais 

processos.

Se, decorrido tal prazo sem que a parte credora noticie o cumprimento 

integral do acordo, independentemente de novo despacho, INTIME-SE 

pessoalmente as partes para manifestar, no prazo de dez (10) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a 

consequente extinção da presente execução e levantamento das 

penhoras eventualmente existentes.

Decorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação, venham-me 

conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimem-se.

Marcelândia-MT, 30 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43484 Nr: 898-53.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK SHIGUERU HANGAI - EPP, FRANK 

SHIGUERU HANGAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de veículos, via Sistema RENAJUD, conforme requerido à 

(fl. 50). Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

Se a restrição for realizada com sucesso, EXPEÇA-SE MANDADO DE 

PENHORA DO VEÍCULO e INTIME-SE a parte Executada, para apresentar 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo legal, sob as penas da lei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65976 Nr: 751-46.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LIMA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência do preenchimento dos requisitos da 

aposentadoria por invalidez, cabendo à parte autora o ônus de comprovar 

sua tese pelos meios de provas admitidos em direito, especialmente, a 

testemunhal.
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Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

contados desse despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, CPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Código de Processo 

Civil.

Caso apresentado o rol de testemunhas, remetam-se os autos conclusos 

para o registro, no sistema, da data da audiência, a qual fica, desde logo, 

DESIGNADA PARA O DIA 22 DE MAIO DE 2019, ÀS 14H 10MIN.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61376 Nr: 74-84.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DO PRADO ANDRADE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

MARCELÂNDIA em face de NOEL DO PRADO ANDRADE.

 Destarte, em manifestação à fl. 29 dos autos, a exequente pugna pela 

extinção do feito, uma vez que houve adimplemento do débito.

 Por conseguinte, considerando a juntada do doc.01 (Portaria n. 15/2017) 

e doc. 02 (Certidão Negativa), comprovante que o débito foi quitado pelo 

Executado, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

 Custas pelo executado. À Central de Arrecadação e Arquivamento para o 

cálculo e cobrança das custas. Após, quitadas as custas, voltem os autos 

conclusos para o desbloqueio do valor.

 Ainda, tendo em vista que às fls.27 foi feito bloqueio de valores nas 

contas bancárias do Executado via Bacenjud, no importe de R$ 2.012,48 

(dois mil e doze reais e quarenta e oito centavos), os quais seriam para 

adimplemento do débito objeto da execução, tem se que, havendo a 

quitação, é medida a se impor o DESBLOQUEIO dos valores consignados 

às fls.26/27, inclusive com anuência expressa da Exequente.

 Por fim, determino à secretaria para proceder a vinculação dos valores 

aos autos, e, assim, realizar a transferência dos valores na conta 

informada às fls.29 dos autos.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautela.

P.R.I.C.

 Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45358 Nr: 1110-40.2008.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR CASAGRANDE, LINDOMAR 

CASAGRANDE, DIANE FACCHI CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adriana gonçalves pereira - 

OAB:5632, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - OAB:7274/MT, 

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:8718/MT, SILVÉRIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT 4720-B

 Trata-se de Ação de Execução de Titulo Judicial interposto por 

Cooperativa de Crédito Rural Norte Matogrossense – Sicredi N em face de 

Jair Casagrande, Lindomar Casagrande e Diane FAcchi Casagrande.

Verifica-se às fls. 71/73 transação entre as partes, as quais acordaram 

acerca do objeto da execução.

 Diante disso, a parte autora pugna pela homologação, bem como a 

suspensão da execução até o cumprimento dos termos do acordo ou 

descumprimento deste (fl.72/73) e, por conseguinte a suspensão do feito 

até o prazo final para adimplemento do valor, qual seja 30/05/2020.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo, bem como decreto a 

SUSPENSÃO do feito, até o decurso do prazo para o integral cumprimento 

(30/05/2020), nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

O presente acordo abrange outros processos em tramite nesta comarca, 

incidindo sobre eles os efeitos desta homologação, como consta em 

(fl.71v). Sendo eles: Ação de Título Extrajudicial sob n° 

0001628-64.2007.811.0109; Ação de Título Extrajudicial sob n° 

0001627-79.2007.811.0109; Embargos à Execução sob n° 

0 0 0 1 1 1 0 - 4 0 . 2 0 0 8 . 8 1 1 . 0 1 0 9  e  A ç ã o  R e v i s i o n a l  s o b  n ° 

0000826-66.2007.811.0109.

À Secretaria para que traslade cópia desta sentença nos demais 

processos.

Se, decorrido tal prazo sem que a parte credora noticie o cumprimento 

integral do acordo, independentemente de novo despacho, INTIME-SE 

pessoalmente as partes para manifestar, no prazo de dez (10) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a 

consequente extinção da presente execução e levantamento das 

penhoras eventualmente existentes.

Decorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação, venham-me 

conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimem-se.

Marcelândia-MT, 30 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46072 Nr: 1829-22.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA RIBEIRO & PRADO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para manifestar no prazo de 20 (dez) dias, 

requerendo o que for de direito.

Destarte, decorrido o prazo, certifique-se, volte concluso.

CUMPRA-SE. INTIME-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60034 Nr: 888-67.2011.811.0109

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOESTE INSTALAÇÕES E CONTRUÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208, RENATO C - OAB:, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA - OAB:7.709-B, EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO - 

OAB:5.776, LUCIANA AMÁLIA ALVES - OAB:9.534, RAIMUNDO 

PACHECO SAMPAIO - OAB:11.397

 Vistos em correição.

Diante das manifestações de fls.184/185, determino à secretaria para que 

busque informações individuais de profissionais capacitados para a 

realização de perícia necessária, desde que esteja vinculado na lista do 

Tribunal de Justiça.

Com a indicação, realize a intimação do profissional para no prazo de 20 

dias tomarem ciência, bem como informar o valor de seus honorários e a 

forma de pagamento.

Após, vistas as partes, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2018.
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 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66609 Nr: 1007-86.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENILDE CASTANHEDE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência ou não da idade rural, qualidade de segurado, 

carência, preexistência da doença, bem como prescrição do direito.

Deixo para apreciar a questão prejudicial ao mérito na sentença, uma vez 

que abrange apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede o ajuizamento da ação.

Quanto às demais questões de fato cabem à parte autora o ônus de 

comprovar sua tese pelos meios de provas admitidos em direito, 

especialmente, a testemunhal.

Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

contados desse despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas, se 

ainda não o fizeram (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.

Caso apresentado o rol de testemunhas, proceda-se o registro no 

sistema, bem como da data da audiência, a qual fica, desde logo, 

DESIGNADA PARA O DIA 06 DE JUNHO DE 2019, ÀS 13h30min.

Em caso negativo, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos conclusos para 

sentença.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65156 Nr: 327-04.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À secretaria para que solicite informações quanto à resposta ao ofício 

expedido à fl.30.

Após, com urgência, volte concluso para análise do pedido de bloqueio à 

fl.37.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48509 Nr: 334-69.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMAVIL COMERCIAL MARCELÂNDIA LTDA, 

MARIA LIMA ALVISSO, RAMÃO MARTINS ALVISSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pleito de fl. 43, no que tange à pesquisa de endereço do 

executado.

REALIZE-SE pesquisa de endereço do BACENJUD, INFOJUD e SIEL.

Restando frutífera a pesquisa, CITE-SE a parte requerida nos termos 

legais.

Não encontrado endereço hábil, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 29076 Nr: 2510-60.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

À secretaria para que oficie Cartório de Registro de Pessoas para 

disponibilizar cópia da certidão de óbito em nome do executado, se 

existente.

Após, com a certidão, vistas ao exequente.

Caso inexistente a Certidão, volte conclusos para análise dos pedidos 

referentes às fls. 118.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60186 Nr: 126-17.2012.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES, ROSELI DIAS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMAR EUDES CAETANO DA COSTA, SILVAN 

EULER CAETANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Vistos, etc.Considerando a declinação da nomeação (fls. 150) e por não 

ser possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO a Dr. GABRIELLE 

BORIN NAVARRO, para representar a parte requerida, SILMAR EUDES 

CAETANO DA COSTA e SILVAN EULER CAETANO DA COSTA.Fixo 

honorários advocatícios em 07 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento 

nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o munus público não 

caberão os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos.Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência ao advogado 

nomeado:(...)Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para 

a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.INTIME-SE o advogado nomeado para requerer o que for de 
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direito.Após, façam-se os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63175 Nr: 318-76.2014.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A, TEREZINHA ELONI RITTES SIEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA ELONI RITTES SIEG, BANCO 

ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT., REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.

Diante do trânsito em julgado devidamente certificado (fl. 195) INTIMEM-SE 

as partes para requererem o que entender de direito.

Após, nada requerendo as partes, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com 

as baixas e cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42403 Nr: 2600-68.2006.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERNANDES COSTA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme consta nos autos, à fl. 143, a parte exequente compareceu nos 

autos requerendo a expedição de ofício a Receita Federal, objetivando o 

fornecimento das últimas declarações de imposto de renda do executado, 

com a finalidade de buscar bens passíveis de penhora.

Destarte, entendo que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, 

sendo que, in casu, não vislumbro nos autos nenhuma comprovação de 

ter a parte exequente esgotado todos os meios disponíveis à obtenção da 

informação perquirida.

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL PARA 

APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE RENDA DA PARTE 

EXECUTADA - MEDIDA EXCEPCIONAL - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO 

DE TODOS OS MEIOS DE BUSCA DOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - 

HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO. A expedição de 

ofício à Receita Federal, requerendo cópia de declaração de declaração 

de imposto de renda da parte executada, é medida excepcional e somente 

poderá ser deferida quando esgotados todos os meios de busca para 

constatação da existência de bens passíveis de penhora. (AI 

101851/2008, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/03/2009, Publicado no DJE 17/03/2009).

Diante disso, INDEFIRO o pedido de remessa de Ofício a Receita Federal.

ADEMAIS, intime o exequente pra que no prazo de 30 (trinta) dias promova 

diligência, para trazer aos autos rol de bens passiveis de penhora.

Desatendido, ou não havendo indicação de bens, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60345 Nr: 296-86.2012.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR WILSON WINKELMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento formulado pela parte autora à fl. 207, no que pertine 

a expedição do RPV, em relação os valores descritos em planilha anexa à 

fl. 204 dos autos, o qual deverá ser depositado na conta informada à fl. 

207.

Destarte, certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE a RPV respectiva, 

observado os critérios legais.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42165 Nr: 1580-42.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO NETO DA SILVA, JOSE NETO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD requeridos à fl. 147. 

Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, 

valendo como termo o próprio extrato. Neste caso, expeça-se mandado de 

penhora.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIMEM-SE as 

partes Executadas para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, voltem conclusos para a análise dos 

demais pedidos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 29 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71094 Nr: 162-83.2017.811.0109

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEREZINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANSELMO DE SOUZA, MARIA 

APARECIDA GARCIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O, JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - OAB:6.739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Homologo a renúncia informada à fl. 195, em razão que as partes ficarão 

devidamente representadas por outros causídicos.

Destarte, a inventariante intimada a manifestar quando a solicitação dos 
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demais herdeiros (fl. 180) manifestou-se à fl.194 pela improcedência do 

pleito.

Ainda, às fls.188, a inventariante solicita a intimação da pessoa de Sidnei 

Anselmo para que proceda a retirada de cerca de 159 (cento e cinquenta 

e nove) bovinos, da propriedade objeto desta lide.

Quanto aos pedidos acima, determino:

 1- intime-se o a pessoa indicada pela inventariante (Sidnei Anselmo), no 

endereço à fl. 189, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se retirou 

o gado da propriedade ou justifique e comprove a impossibilidade de 

fazê-lo. 2- intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias 

justifique a negativa quanto ao procedimento da baixa na inscrição 

estadual requerido pelos demais herdeiros. 3-bem como, em igual prazo, 

apresente a finalidade da venda do gado indicado, uma vez que não há 

nos autos informações de dívidas ou habilitação de crédito para quitação.

 CUMPRA-SE. Certifique-se o decurso de prazo.

Após, volte concluso.

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 173 Nr: 5-77.1998.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKA COLONIZAÇÃO LTDA., JOSÉ 

BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:MT- 9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes, demandante e demandados, para se manifestarem 

sobre a avaliação no prazo de 05 dias, conforme o que preceitua o art. 

872, §2º, do CPC.

Após, voltem os autos conclusos.

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64528 Nr: 1359-78.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDINO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, HOSPITAL 

MUNICIPAL MARIA ZÉLIA, ELISABETE FARDIN, WALMIR MUNIZ ARANTES, 

ALEX CURI, CARLOS ALBERTO XAVIER R. CASULA, MARILENE BECKER 

TEIXEIRA, FRANCISCA DA SILVA VIEIRA, EDIVAN VIREIRA LIMA, EDILEIDE 

R. FERNANDES GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que as partes requereram a produção de prova 

testemunhal, DESIGNO audiência para oitiva das testemunhas arroladas, 

para data de 20 de março de 2019, às 13:30 horas.

 Intimem-se as testemunhas arroladas às fls. 100 e seguintes, exceto a 

testemunha Dr. Alex Curi, que já foi ouvido (fl.179).

 Quanto às testemunhas do requerido, deverão ser intimadas pela própria 

parte ou a parte deverá peticionar com antecedência da audiência 

requerendo a intimação pelo Juízo, justificando tal necessidade, e 

arrolando as testemunhas.

 Atente-se que a secretaria para que a intimação seja realizada em nome 

da procuradora do autor (fl.27), bem como, em nome do procurador 

indicado à fl.161, alínea “c”.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 29 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46561 Nr: 336-73.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. DE SOUZA MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELI MODESTO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT 18403-0

 Vistos, etc.Considerando a declinação da nomeação (fls. 42) e por não 

ser possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO a Dr. GABRIELLE 

BORIN NAVARRO, para representar a parte requerida, I. DE SOUZA 

MADEIRAS – ME. Fixo honorários advocatícios em 05 URH.Nos termos do 

artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o 

munus público não caberão os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos.Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do 

mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado(...)Registre-se, também, que são obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º 

do Provimento 09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com 

zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na 

substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com 

devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo 

das sanções administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na 

sentença do presente feito, será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, 

do referido Provimento.INTIME-SE o advogado nomeado para requerer o 

que for de direito.Após, façam-se os autos conclusos.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 5 de dezembro de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 2405 Nr: 2547-87.2006.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO NETO DA SILVA, OTAVIO SCHARNOVSKI 

WOSNIAK, LEONARDA DA CRUZ FERREIRA, JOSÉ MACIEL SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA DA SILVA 

FURLANETTO HAINZENREDER - OAB:20042-O, Kariza Danielli 

Simonetti Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B, Lourival de Oliveira - OAB:MT 3548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 Vistos etc.

Determino a secretaria que certifique se houve o pagamento pelo 

requerido das Requisições de Pequeno Valor de fls. 402/403, tendo em 

vista que os RPV foram recebidos pelo requerido em 30/07/2018.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia-MT, 29 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72706 Nr: 1100-78.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 
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OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme determinado à fl.36, aguarde-se em arquivo provisório.

Independente de nova conclusão, INTIME-SE as partes para manifestarem, 

sob pena de extinção.

 Certifique-se o decurso de prazo, sendo o caso, após, conclusão.

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62583 Nr: 1270-89.2013.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSN, FSN, SIMONE PATRÍCIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BARBOSA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9.576-A, Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistas ao MP.

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75253 Nr: 527-06.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte requerida foi citada e não contestou a demanda, 

declaro a sua revelia. No entanto, tratando-se de direito indisponível, 

denoto que o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

inicial não será produzido; apenas o efeito do processo transcorrer sem 

nova intimação da requerida, que pode, a qualquer momento, intervir no 

processo.

 Vistas ao Ministério Público para manifestação.

 Após, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 dias, informar ao 

Juízo se pretende produzir outras provas nos autos.

Em seguida, voltem os autos conclusos para a decisão.

 Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71843 Nr: 625-25.2017.811.0109

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS - 

CSPM, SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, 

AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE MATO 

GROSSO, FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO BRASIL CSPB, UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS CIVIS DO BRASIL, FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES 

SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de ação de consignação em pagamento, promovido 

pelo Munícipio de Marcelândia, em face da Confederação dos Servidores 

Públicos das Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais (Cspm), 

almejando a destinação das contribuições descontadas dos servidores.Em 

manifestação do Ministério Público à fl.176, preliminarmente requer o 

declínio de competência a uma das Varas Trabalhistas. É a síntese do 

necessário.DECIDO. Prima facie, sem delongas desnecessárias, quanto ao 

objeto dos autos, verifico que diz respeito à contribuição sindical, tema 

afeto a julgamento da lide no âmbito da Justiça do Trabalho.Destaco que, 

através de Emenda Constitucional de 45, ano 2004, conforme consignado 

pelo Ministério Público, foi ampliada a competência da Justiça do Trabalho 

ultrapassando a margem das relações contratuais.Neste 

sentido(...).Assim, com base nas considerações acima expostas, é 

medida a se impor, o DECLINIO DA COMPETÊNCIA a uma das Varas da 

Seção Judiciária da Justiça do Trabalho de Mato Grosso, para a análise e 

julgamento da presente ação.Proceda-se o cartório as devidas baixas, 

inclusive na distribuição e remetam-se os autos à Justiça do Trabalho de 

Colíder/MT, com as anotações de praxe.Ainda, acrescento que, uma vez 

que foi deferida a tutela requerida (fl.92), autorizando a consignação em 

pagamento, igualmente, deverá ser reanalisada a manutenção ou 

revogação da determinação pelo Juízo competente.Intimem-se. 

Cumpra-se.Marcelândia, 04 de dezembro de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71818 Nr: 617-48.2017.811.0109

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (FESSPEMT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, Arnóbio 

Vieira de Andrade (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de mandado de segurança, promovido pela 

Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras 

Municipais do Estado do Mato Grosso (Fesspemt) em face do Município de 

Marcelândia, almejando a destinação das contribuições descontadas dos 

servidores.Em manifestação do Ministério Público à fl.101, preliminarmente 

requer o declínio de competência a uma das Varas Trabalhistas. É a 

síntese do necessário.DECIDO. Prima facie, sem delongas 

desnecessárias, quanto ao objeto dos autos, verifico que diz respeito à 

contribuição sindical, tema afeto a julgamento da lide no âmbito da Justiça 

do Trabalho.Destaco que, através de Emenda Constitucional de 45, ano 

2004, conforme consignado pelo Ministério Público, foi ampliada a 

competência da Justiça do Trabalho ultrapassando a margem das relações 

contratuais.Neste sentido: (...).Assim, com base nas considerações acima 

expostas, é medida a se impor, o DECLINIO DA COMPETÊNCIA a uma das 

Varas da Seção Judiciária da Justiça do Trabalho de Mato Grosso, para a 

análise e julgamento da presente ação.Proceda-se o cartório as devidas 

baixas, inclusive na distribuição e remetam-se os autos à Justiça do 

Trabalho de Colíder/MT, com as anotações de praxe.Intimem-se. 

Cumpra-se.Marcelândia, 04 de dezembro de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72752 Nr: 1124-09.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIANE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 
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OAB:8094/MT

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, 

promovida por NAIANE OLIVEIRA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE 

MARCELÂNDIA.Iniciada a instrução processual, com a citação da parte 

requerida, foi postergada a análise da liminar após a colheita de elementos 

para melhor subsidiar/esclarecer a análise e a respectiva decisão.Em 

nova manifestação da requerida à fl.186, esta pugna pela extinção da 

ação em decorrência perda do objeto, em face do requerimento de 

exoneração pleiteado via administrativa pela autora (docs. 188/190).Por 

sua vez, a parte autora manifesta-se às fls.191. É a síntese do 

necessário.DECIDO.Do que consta nos autos, verifica-se através da 

documentação anexada pela parte requerida, que o vínculo entre as 

partes não mais subsiste em razão do pedido administrativo de 

exoneração da autora, o qual foi deferido (fls.188/190).É lamentável que, 

em uma ação com apenas exatamente 01 ano e 04 meses de distribuição 

(07/07/2017), tenha causado um sentimento tão extremista ao ponto de 

fazer a parte autora desacreditar na Justiça. Esclareço que, mesmo em 

ações que tenham pedido de urgência, tutela, a análise perfunctória para 

conceder ou não liminar, com escopo de minimizar danos, se respalda na 

necessidade de o requerimento ser instruído com fundamentos e provas 

que demonstrem a fumaça do bom direito e o perigo da demora, o que não 

restou evidenciado no pedido autoral, razão pela qual, foi postergada sua 

reanálise após a instrução processual.Ainda, a decisão que não 

concedeu a tutela de urgência poderia ter sido recorrida pela 

representante da parta autora. Ademais, a causa é complexa, caso 

contrário à autoria teria viabilizado seu intento via administrativa, que não 

ocorreu. Desta forma, verificando que ainda não foram dadas vistas ao 

Ministério Público para se manifestar sobre o processo, muito embora 

tenha sido determinado na decisão inicial, vistas ao MP. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para a decisão.Marcelândia/MT, 04 de 

dezembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70739 Nr: 1674-38.2016.811.0109

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDECI VIEIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6.739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-(...)Relatados, decide-se.Por ora, inviável a restituição.(...).O 

instrumento utilizado para a prática de crime ambiental, seja ele, por si só, 

lícito ou ilícito, é abarcado pelo confisco legal.Percebe-se do regramento 

jurídico geral que, nos casos de crimes comuns, para que haja a 

decretação da perda do bem em favor da União, além de ter sido ele 

utilizado como instrumento da infração, há de ser uma coisa cujo fabrico, 

alienação, uso, porte ou detenção constituam fato ilícito por si só.Nos 

casos de crimes ambientais, a exceção expressa legal é clara ao permitir 

o confisco de qualquer instrumento utilizado na prática de infração penal 

contra o meio ambiente, seja lícito ou ilícito.No caso dos autos, os objetos 

apreendidos são lícitos, mas a partir do momento em que foi utilizado para 

a prática de uma infração ambiental, autorizado está o seu confisco.A 

legislação permite tal exceção em razão da própria natureza jurídica do 

meio ambiente, considerado constitucionalmente como um direito 

fundamental, nos termos do art. 225, caput, da CFB/88.Ademais, o próprio 

requerente não conseguiu comprovar suas alegações, de que teria 

alugado os veículos para a pessoa que recebeu o auto de infração de fl. 

21, alegação esta, que não ficou comprovada, tendo em vista que o 

contrato de aluguel de fls. 76/78 carece de reconhecimento de firma, não 

legitimando tal contrato.Assim, como arrimo na norma do art. 120 do CPP e 

nos termos do artigo 25 da Lei nº 9.605/98, INDEFIRO a restituição do 

Caminhão Mercedes, modelo L-1313, cor azul, ano modelo 1979, placa 

BWK 7816, chassi: 34500312442140, revanam 00379211904, e do Trator 

Agrícola, New Holland de Pneus, modelo 7630, ano 2000, série 41758, 

chassi 280927.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os 

a u t o s . C i ê n c i a s  à s  p a r t e s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62774 Nr: 1440-61.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Arquive-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Marcelândia-MT, 30 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74775 Nr: 167-71.2018.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FIABANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino a secretaria que certifique se houve cumprimento de mandado 

de busca e apreensão e citação de fl.16.

Após, voltem conclusos para a decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia-MT, 30 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75341 Nr: 587-76.2018.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GASPARETTO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, 

julgo EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.Não houve registro 

no SERASA por parte do Poder Judiciário, então, cabe à parte autora o 

cancelamento de eventuais registros acaso existentes.Custas pelo 

requerente, já pagas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62921 Nr: 80-57.2014.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO JOSÉ BASQUERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO 

BRASIL - ASTEP BRASIL, MARCELO MATOZO DO COUTO, LUCIANA 

MATOSO SANTOS, MARISA DAMASO DE SOUZA, ROBERTO QUEIROZ 

BARBOSA, JULIO CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Siqueira Alves - 

OAB:81.973-MG, LUIZA LADEIRA LOBO - OAB:182315
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 Vistos etc.

Determino à remessa dos autos a contadoria do juízo, para atualização do 

débito, dentro do prazo legal, tendo em vista que os valores alegados nos 

autos pelas partes são controversos.

Após, voltem os autos conclusos.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63035 Nr: 189-71.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA TAVEIRA E SILVA, ESPOLIO 

DE JOÃO BERCHMANS E SILVA, VERA LUCIA PERETTI E SILVA LOFTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO, movida pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA-MT 

em face de ESPÓLIO DE JOÃO BERCHMANS E SILVA.

É o relatório.

DECIDO.

 Às fls. 598, a parte autora peticionou informando que não tem interesse 

no prosseguimento do feito e requer sua extinção.

Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação 

declaratória de nulidade de ato jurídico com repetição de indébito, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII e § 5º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50247 Nr: 785-60.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO GANTUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para solicitar a devolução dos autos no prazo de 3 (três ) dias 

sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69345 Nr: 892-31.2016.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR LEMES DA SILVA, PEDRO LEMES DA SILVA, 

DORACI LEMES DA SILVA, IRMA PEREIRA LEMES, DILMA LEMES DA 

SILVA, ANTONIO LEMES DA SILVA, OSMAR LEMES DA SILVA, MELIA 

TERESINHA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI LEMES DA SILVA, ADILINA PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6.739-A, RUBY DE CARVALHO - OAB:21568 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para solicitar a devolução dos autos no prazo de 3 (três ) dias 

sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72366 Nr: 890-27.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para solicitar a devolução dos autos no prazo de 3 (três ) dias 

sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62943 Nr: 99-63.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para solicitar a devolução dos autos no prazo de 3 (três ) dias 

sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529 Nr: 2410-08.2006.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO GANTUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:2.575- MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para solicitar a devolução dos autos no prazo de 3 (três ) dias 

sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65400 Nr: 471-75.2015.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCELO GANTUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5.603/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para solicitar a devolução dos autos no prazo de 3 (três ) dias 

sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65400 Nr: 471-75.2015.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCELO GANTUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5.603/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos à Execução proposto por JOSÉ MARCELO 

GANTUS, tendo como embargado ARTUR MACHADO DOS SANTOS, 

referente ao processo de execução Código Apolo n° 50247.

Embargos tempestivos, vez que protocolado dentro do prazo legal, de 
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forma que, RECEBO os presentes embargos, contudo, sem efeito 

suspensivo, vez que, apesar de requerido pela parte, não foi apresentado 

nos autos garantia suficiente para a execução, requisitos necessários 

tanto no antigo CPC quanto na mais recente Lei 13.105/2015.

Com fulcro no artigo 920, inciso I do CPC, INTIME-SE o embargado para 

querendo impugnarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após o decurso do prazo para impugnação, voltem-me conclusos.

Marcelândia/MT, 21 de março de 2016.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-42.2013.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010007-42.2013.8.11.0109. REQUERENTE: TEREZINHA ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Defiro o pedido. Expeça-se o respectivo alvará 

para levantamento dos valores. Após, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos. MARCELÂNDIA, 6 de dezembro de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44530 Nr: 283-29.2008.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNI ALBERTO SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:MT-6.973, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - 

OAB:MT-3.052-A, KARINA OLIVEIRA ALVES - OAB:16060

 Vistos, etc.

EXPEÇA-SE o respectivo alvará.

Solicite-se, com urgência a devolução da carta precatória expedida, 

independente de seu cumprimento.

Ainda, defiro o requerimento no que pertine a certificação requerida 

(fl.180). Assim, sendo o caso, certifique-se a apresentação ou não quanto 

à decisão à fl.177.

 Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte autora para 

requerer o que for de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 30 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 26665 Nr: 16-33.2003.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASIM DEY MASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

À Secretaria para assinar a certidão de fls. 73. Após, sendo o caso, 

reitere-se o cumprimento da carta precatória expedida à fl. 69.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 34397 Nr: 2104-39.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Fernandes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE WILLIANS VIOLA, LUIZ ANTONIO 

VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, VERIDIANA MATTIAZZO GUTIERREZ - 

OAB:143558/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I) DEFIRO o pedido de fls. 106/107.

II) Proceda-se à lavratura do Auto de Adjudicação, bem como, expeça-se 

mandado de entrega dos bens ao adjudicatário, observado o disposto pelo 

art. 877, § 1º, inciso II do CPC.

III) INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 5 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76578 Nr: 2249-69.2018.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JPN, SADO, GHPBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNABJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, compareceu em cartório A PARTE 

EXEQUENTE/REPRESENTANTE, Sr(ª). Jessica Pereira Neves para informar 

o atual endereço do executado, sendo este: RUA TRAVESSA DAS 

ORQUIDEAS, Nº 904, BAIRRO: PRIMAVERA - CIDADE: SORRISO/MT

 Diante da informação acima apresentada e conforme pauta do Juizo, 

designo a audiência de conciliação para o dia 26/02/2019 às 13:00 horas, 

a ser realizada pela Conciliadora desta Comarca saindo a parte abaixo 

ciente da referida data.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

__________________________

Jessica Pereira Neves

Parte exequente/representante

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 45320 Nr: 1163-54.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Enrique Alexandre, Ulisses Batista da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O, José Aécio Pires Salomé - OAB:3111

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo o dia 24.01.2019, às 15h30mim, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 60951 Nr: 4213-20.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Cardozo de Nazareth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Tendo em vista a juntada do laudo complementar, à ref. 55, intimem-se as 

partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66182 Nr: 2412-35.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Valdir Odorizzi, Zenite Maria Odorizzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEC SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar da diligência negativa para citação da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45320 Nr: 1163-54.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Enrique Alexandre, Ulisses Batista da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O, José Aécio Pires Salomé - OAB:3111

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que o Ilustre representante do Ministério Público se manifeste acerca 

da Certidão Negativa do oficial de Justiça, Ref. 297.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42431 Nr: 199-95.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iolanda Videira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT - 10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda para o fim 

de declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes e condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 54.370,47 (cinquenta e quatro mil trezentos 

e setenta reais e quarenta e sete centavos), com correção monetária 

desde a confecção da planilha, à fl. 42, e juros de 1% ao mês a partir da 

citação.Revogo a liminar e determino a liberação do bem, providenciando a 

Secretaria deste juízo o necessário. Condeno o réu ao pagamento de 

despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor que 

arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado. Sobrevindo 

recurso de apelação, intime-se a parte contraria para apresentação de 

contrarrazões e, após, com ou sem resposta remetam-se os autos à 

instância superior independente de nova conclusão.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

P.R.I.Cumpra-se, expedindo o necessário. SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUESJuíza de Direito

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A n.º 31/2018- A Doutora Marina Carlos França, MMª Juíza 

de Direito Diretora do Foro, em Substituição Legal nesta Comarca, no uso 

de suas atribuições legais, RESOLVE CONCEDER a servidora BETHÂNIA 

MAXIMIANA DE SOUZA, Técnico Judiciário, matrícula 1110, 90 (noventa) 

dias de Licença Prêmio referente ao quinquênio 27/11/2013 a 27/11/2018, 

ficando o usufruto condicionado a necessidade de serviço. PRCumpra-se, 

remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nortelândia, 06 de 

dezembro de 2018. Marina Carlos França -JUIZA DE DIREITO DIRETORA 

DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

P O R T A R I A n.º 30/2018 - A Doutora Marina Carlos França, MMª Juíza 

de Direito Diretora do Foro em Substituição Legal, nesta Comarca, no uso 

de suas atribuições legais, RESOLVE :CONCEDER a servidora IVETE 

SOUZA FIGUEREIDO CAMPOS, Técnico Judiciário, matrícula 2304, 90 

(noventa) dias de Licença Prêmio referente ao quinquênio 22/08/2013 a 

22/08/2018, ficando o usufruto condicionado a necessidade de serviço. 

PRCumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Nortelândia, 03 de dezembro de 2018. Marina Carlos França JUIZA DE 

DIREITO DIRETORA DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

P O R T A R I A N.º 28/2018. A Doutora Marina Carlos França, MMª Juíza 

de Direito Diretora do Foro da Comarca de Nortelândia, MT, no uso de suas 

atribuições legais e, CONSIDERANDO os termos do Provimento nº 

16/2018-CM, datado de 09 de novembro de 2018, que estabelece Recesso 

Forense, Plantão Judiciário e suspensão de prazos processuais no 

período de 20/12/2018 a 06/01/2019, CONSIDERANDO os termos da 

Portaria nº 1420-PRES, datada de 14 de novembro de 2018, que 

estabelece o horário de expediente do Tribunal de Justiça e das Comarcas 

do Estado de Mao Grosso no período de 20 de dezembro de 2018 a 6 de 

janeiro de 2019 (recesso forense), das 13 às 18 horas; CONSIDERANDO 

a necessidade de normatizar a escala de servidores que atenderão 

durante o plantão judiciário desta Comarca de Nortelândia. RES O L V 

E:Art. 1º - ESTABELECER horário de expediente excepcionalmente no dia 

19 de dezembro de 2018, das 07:00 as 14:00 horas Art. 2º - CONVOCAR 

os Senhores Servidores que integrarão a escala de plantão judiciário no 

recesso forense, Art. 3º - ESTABELECER o horário de expediente das 

13:00 às 18:00 horas, no período de 20.12.2018 a 06.01.2019, em virtude 

do recesso forense conforme escala de plantão dos servidores desta 

Comarca, a seguir: GABINETE DO JUIZ: 03 a 06/01/2019: Assessor: Adrieli 

Garcia de Oliveira Lopes, Tel. (65) 9 9991-2575 PLANTONISTAS 20 a 22 
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de dezembro de 2018: Gestora: Taiza Ormond Granja, Tel. (65) 9 

9977-9637 23 a 25 de dezembro de 2018: Gestora: Cristovan Ferreira de 

Sá, Tel. (65) 9 9944-4515 26 a 28 de dezembro de 2018: Gestor: Almi 

Ferreira dos Santos, Tel. (65) 9 9925-882129 a 31 de dezembro de 2018: 

Gestora: Maria Jose de Oliveira, Tel. (65) 9 9938-632701 a 03 de janeiro 

de 2019: Gestora: Cristiane Isoton Doro, (65) Tel. 9 9603-8388 04 a 06 de 

janeiro de 2019: Gestora: Ana Luzia Rodrigues B. da Silva Tel.(65) 9 

9627-1963 CENTRAL DE MANDADOS: 20 a 28 de dezembro de 2018: 

Afonso Arinos Borges, (65) Tel. 9 9622-8768 29 de dezembro de 2018 a 

06 de janeiro de 2019: Luiz Aparecido Vieira,Tel.(65)996043575. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se, dando ciência aos Servidores 

Plantonistas, remetendo-se cópia desta, à Presidência do Egrégio Tribunal 

de Justiça e à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Nortelândia, 30 de novembro de 2018.Marina Carlos França JUIZA DE 

DIREITO DIRETORA DO FORO

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30384 Nr: 297-14.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Homero da Silva Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 Vistos.

1. Tendo em vista que entre a data do protocolo do pedido de suspensão à 

fl. 84 até a presente data, já escoou o prazo, intime-se o Exequente, para 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do NCPC.

2. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos.

3. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35993 Nr: 904-22.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucivani Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 INTIMO o advogado do ré, DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ-

(OAB/MT-14783), para apresentar aos autos comprovante do atual 

endereço da reeducanda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31070 Nr: 187-78.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o procurador do exequente, DR. ELIAS BERNARDO SOUZA-

(OAB/MT- 3898), para manifestar acerca do pedido e documento de fls. 

301/327, no prazo de 10(dez) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9012 Nr: 442-75.2009.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.G. Teixeira e Cia LTDA, José Carvalho de 

Souza, Vanderlei Gonçalves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL PRAZO: 30 DIAS 

AUTOS N.º 442-75.2009.811.0031-Cód. 9012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO EXEQÜENTE(S): Fazenda Publica Estadual EXECUTADO(A, 

S): V.G. Teixeira e Cia LTDA e José Carvalho de Souza e Vanderlei 

Gonçalves Teixeira

CITANDO(A, S): Executados(as): V.g. Teixeira e Cia Ltda, CNPJ: 

03425218000186Inscrição Estadual: 131902873, brasileiro(a), Endereço: 

Avenida Diamantino, S/n, Bairro: Centro, Cidade: Nortelândia-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido; Executados(as): José Carvalho 

de Souza, Cpf: 92739857187 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. 

Carmino de Campos N 1925, Bairro: Jardim Paulista, Cidade: Cuiabá-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido; Executados(as): Vanderlei 

Gonçalves Teixeira, Cpf: 91609739191 Filiação: brasileiro(a), , Endereço: 

Avenida Diamantino, S/n, Bairro: Centro, Cidade: Nortelândia-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 09/06/2009VALOR DO DÉBITO: R$ 28.942,71)

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, pelo Procurador doEstado infra assinado, 

nos autos da EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe, que move em desfavor de 

V G TEIXEIRA E CIA LTDA, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, em atenção ao r. despacho de fls. 18, requerer a citação da 

empresa Executada e seu sócio co-devedor Vanderlei Gonçalves 

Teixeria, por mandado, no endereço 'Av. Diamantino, s/n — Centro — 

Nortelândia/MT'. Requer, ainda, citação o sócio co-devedor, José Carvalho 

de Souza, por correio, no ender o 'Av. Car indo de Campos, n2 1925, 

Jardim Paulista, Cuiabá/MT, Cep. 78.010-000'. C.D.A – nº 20091265. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico 

Juicial), digitei. Nortelândia - MT, 5 de dezembro de 2018.Cristiane Isoton 

Doro- Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45248 Nr: 1338-06.2018.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte autora, a fim de redesignar a audiência 

conciliatória para o dia 31/01/2019, às 09:00 horas.

DEFIRO, ainda, o pedido para que seja oficiado ao Banco do Brasil, 

agência 4103, para que seja aberta conta pouoança em nome da genitora 

dos menores para que seja possível o depósito da pensão alimentícia na 

mesma.

Quanto ao pedido de desconto em folha de pagamento do requerido, 

INDEFIRO, por ora, vez que ausente comprovação de que o mesmo de fato 

trabalha na Fazenda informada.

Dê-se ciência ao MP.

Intimem-se e se cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31739 Nr: 843-35.2013.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40943 Nr: 1063-91.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RISOMAR PEREIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA LISSA PEREIRA 

BARRETO SAMPAIO - OAB:21620/O, JOSÉ MOREIRA CAVALCANTE 

JUNIOR - OAB:MT/21.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC.Condeno a parte autora (art. 91, caput, CPC) no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes e, com 

fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados 

em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e 

caso reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em julgado devidamente certifico, e nada 

requerido, arquive-se os autos, autos com as baixas e anotações de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43456 Nr: 526-61.2018.811.0031

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFdS, CJOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): .JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - OAB:23652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso III, ‘b’ do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes, com o fim 

de DECLARAR a inexistência da paternidade de GENALDO FERREIRA DOS 

SANTOS em relação CAUÃ JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS, determinando 

a RETIFICAÇÃO do assento de nascimento do menor.Sem condenação em 

custas ou honorários.Com o trânsito em julgado, expeçam-se o mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil competente e o competente 

ofício “cumpra-se”, solicitando a expedição de 2ª via da certidão de 

nascimento do menor e o seu encaminhamento para este juízo.Outrossim, 

oficie-se ao empregador do autor solicitando a cessação dos descontos 

referente a pensão alimentícia de sua folha de pagamento.Notifique-se o 

representante do Parquet.Tomadas todas as providências acima 

determinadas e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31388 Nr: 496-02.2013.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Gomes da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Grassi de Oliveira - 

OAB:12285

 Impulsiono o feito e intimo a parte RÉ JOSE CARLOS GOMES DA CRUZ, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para que, querendo, 

apresente as razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41591 Nr: 1435-40.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Francisco Vieira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.O. GOTARDO PNEUS E CIA LTDA, 

Bridgestone Firestone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDI FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9413

 INTIMO advogado do requerido, DR. LEDI FIGUEIREDO BRIDI- (OAB-9413), 

para audiência de CONCILIAÇÃO, designado para o dia 23/05/2019, às 

08:00 horas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-62.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000098-62.2018.8.11.0031 REQUERENTE: JULIANA DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Primeiramente, defiro à Promovente os 
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benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. 

Certificada a tempestividade do recurso interposto, recebo o recurso em 

efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o 

recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 

10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem 

manifestação, independentemente de conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às 

providências. NORTELÂNDIA/MT, 25 de outubro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-60.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DO ESPIRITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010034-60.2016.8.11.0031 REQUERENTE: MARIA MENDES DO ESPIRITO 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Certificada a tempestividade do 

recurso interposto, recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 

9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido para, querendo, 

apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, 

Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 25 

de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-56.2013.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CANDIDA AUGUSTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSILENE VASCONCELOS PORTELA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010054-56.2013.8.11.0031. REQUERENTE: ALICE CANDIDA AUGUSTO 

REQUERIDO: JUSSILENE VASCONCELOS PORTELA VISTOS. I – 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente. Tendo a autora informado que não possui 

interesse no prosseguimento do feito, demonstrando sua concordância 

com a quitação informada pela requerida (ID 15913166). III - DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais 

e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na 

espécie. Determino o desbloqueio do veículo constrito via RENAJUD. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. 

NORTELÂNDIA/MT, 06 de dezembro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-85.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. DA SILVA MARTINS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.M.C. TEXTIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000187-85.2018.8.11.0031. REQUERENTE: N. C. DA SILVA MARTINS - ME 

REQUERIDO: A.M.C. TEXTIL LTDA. Vistos. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. Cuida-se de ação de obrigação de fazer 

com reparação por danos morais c/c tutela de urgência ajuizada por N.C. 

DA SILVA MARTINS em face de A.M.C. TEXTIL LTDA. Analisando os 

documentos acoplados a inicial percebe-se que o estabelecimento 

comercial autor estava localizado na cidade e Comarca de Arenápolis/MT 

e o endereço da representante de referida empresa é da cidade e 

Comarca de Cuiabá/MT. Não obstante a ausência de domicílio nesta 

Comarca a fim de a tornar competente para processar e julgar o presente 

feito, denota-se, ainda que demanda igual a presente foi distribuída na 

Comarca de Arenápolis, sob o nº 1000478-03.2018.8.11.0026. Ressalto 

que a Comarca de Arenápolis/MT além de ser a competente, tornou-se 

preventa pelo fato de já ter analisado o pleito liminar em 23/10/2018. Isso 

posto, extingo o processo sem resolução do mérito, diante da 

incompetência constatada, com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC. Sem 

custas. Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias. DECLARO esta sentença 

publicada com a sua inserção no sistema PJE. DISPENSADO o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. As 

providências. NORTELÂNDIA, 06 de dezembro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-05.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ITRIO CHAVIER DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000020-05.2017.8.11.0031. EXEQUENTE: ITRIO CHAVIER DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. I – Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento 

da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, nos termos da 

letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da 

demanda, afastando o interesse processual até então presente. Tendo o 

autor expressado sua concordância com o pagamento efetuado e 

informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 

15558025) a extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais 

e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na 

espécie. Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. NORTELÂNDIA, 06 de dezembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000055-62.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

RICHER DOUGLAS PEREIRA CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000055-62.2017.8.11.0031. EXEQUENTE: RICHER DOUGLAS PEREIRA 

CARDOSO DA SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. I – 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 15241258) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. NORTELÂNDIA, 5 de dezembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76050 Nr: 368-20.2018.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FABIANA GARCIA ME, Maria Fabiana Garcia, 

Osni Enns

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para ciência do ofício 

de parcelameno de custas, bem como para que acesse o site do TJMT e 

proceda a emissão e pagamento da guia da 1ª parcela.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77014 Nr: 928-59.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Cristina Correia, Mariluci Gomes da 

Silva, Lucas Marculino de Arruda Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420, Maila Aleide Boing Pereira - OAB:OAB/MT 25392-O

 Impulsiono os autos para intimação da defesa da custodiada Mariluci 

Gomes da Silva para que apresente alegações finais da forma de 

Memoriais Escritos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40231 Nr: 1963-35.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mangussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, 

Rosângela Inês Colpani - OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento, tendo em vista o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62255 Nr: 411-30.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izonilho Ferreira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento, tendo em vista o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62565 Nr: 706-67.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzana Leme dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento, tendo em vista o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77844 Nr: 1359-93.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora do deferimento do 

parcelamento das custas, bem como para que proceda o recolhimento da 

1ª parcela, cuja data de vencimento é 17/12/2018.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 22712 Nr: 108-80.2004.811.0107

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARCANGELO DE BASTIANI, DANILO 

JOÃO DE BASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - 

OAB:28260/SP, José Sebastião de Campos Sobrinho - 

OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR J.C. NOVACZYK - 

OAB:5346-B, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACYK - OAB:MT - 5346-B, 

Rosangela Agner Rossetto - OAB:19394

 VISTOS.

Reitere-se a intimação do requerido, através de seu procurador, para que 

efetue o pagamento dos honorários periciais remanescestes informados 
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pelo Sr. Perito às fls. 259/261, no prazo de 05 dias.

Ademais, infiro que os valores de fls. 325 e 340, foram depositados 

diretamente na conta do perito nomeado.

No mais, escoado o prazo com ou sem resposta, certifique-se. Após, 

retornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54606 Nr: 250-98.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE ALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO MEAZZA - OAB:11110/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora, bem como seu patrono via DJE, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70749 Nr: 1996-93.2018.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE HELENA PILLA 

JULIÃO - OAB:22.229/A, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - 

OAB:22228/A

 Vistos.

Recebo a emenda à inicial (ref. 09), eis que preenchidos os requisitos 

legais.

Defiro o benefício da Gratuidade Judiciária aos requerentes, posto que 

preenchidos os requisitos legais, advertindo-os que a benesse poderá ser 

revogada a qualquer tempo se comprovada que dispõe de recursos 

suficientes para arcar com as custas processuais.

 Anterior à homologação do pacto dê-se vista dos autos ao Parquet.

 Após, retornem imediatamente conclusos, para deliberações.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71413 Nr: 2278-34.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO ANTONIO POZZATTO, JORACI 

POZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preenchidos os requisitos legais, e estando as custas devidamente 

recolhidas, RECEBO a inicial.

 Cite-se a parte requerida no endereço constante da inicial para, entregar 

a coisa, a qual é: 15.450 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta) sacas de 

soja de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, com até de 14% de umidade, 

1% de impurezas, 8% de avariados sendo estes com até 5% de ardidos, 

10% de grãos verdes e 30% de grãos quebrados, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

limitada ao valor da causa.

Se o executado entregar a coisa, lavre-se o termo respectivo e intime-se o 

exequente para manifestação a respeito da aceitação e interesse no 

prosseguimento da execução.

Não satisfeita à obrigação no prazo assinalado, expeça-se mandando de 

busca e apreensão da coisa, nos termos do §2º do artigo 806, do Código 

de Processo Civil.

 Para o caso de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 1º e 

827, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68333 Nr: 997-43.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CARGILL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI CESAR TRINCAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDAO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:200274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a intimação do requerente, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se, expressamente, se persiste o interesse na realização 

de audiência de conciliação, sob pena de extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54246 Nr: 90-73.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ FAUTH FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vanderly Rudge Gnoato - 

OAB:17786

 VISTOS.

Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado preliminares, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/02/2019, 

às 14h30min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

CIÊNCIA AO MPE.

Intime-se. CUMPRA-SE, servindo-se cópia desta decisão como 

mandado/ofício/carta precatória, ante a escassez de servidores nesta 

Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58953 Nr: 745-11.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE MARCHIORO PAPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:74635, Élcio Luis Weckerlim Fernandes - OAB:18186, Everton 

Diego Giessler - OAB:74.627, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - 

OAB:64833, Paulo Victor Krutsch Soletti - OAB:20345, TIAGO NUNES 

E SILVA - OAB:57.892
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista a parte Exequente para que se manifeste no prazo de 05 dias 

quanto a petição da parte executada de ref. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67568 Nr: 600-81.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSE GHENO, RUDIMAR JOSE 

SLONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que se manifeste no prazo de 05 dias, com 

relação as negativas de intimação da parte Executada nas ref. 43/44, 

fornecendo endereço válido da mesma para intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67304 Nr: 487-30.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO ARALDO SCHULKE, Amarildo Antonio 

Maraskim, ROSEMERI MARASKIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) 

conforme certidão nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60531 Nr: 1593-95.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.J. KLASSEN - EPP, SILVIA REGINA KLASSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista a parte Requerente para que no prazo de 05 dias se manifeste com 

relação a certidão do sr. Oficial de justiça de ref. 36

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 1457-30.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Aldeano de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente para querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69285 Nr: 1392-35.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANDRE BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, José 

Antonio Tadeu Guilhen - OAB:3103-A MT, Marcelo Tadeu Fraga - 

OAB:7967 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento das Guias de Diligência do Sr. Oficial de Justiça para os dois 

endereços informados. O pagamento deverá ser efetuado através de Guia 

de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias 

Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71414 Nr: 2279-19.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO SEGATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação do advogado da parte autora via DJE acerca do 

despacho/decisão cujo dispositivo segue abaixo colacionado:Sem maiores 

delongas, em análise ao feito, verifico que: (1) a inicial veio acompanhada 

da nota promissória, porém, esta ilegível, impossibilitando a identificação 

do seu real teor; (2) A parte autora, deixou de recolher as custas e taxas 

judiciárias e não requereu o benefício da justiça gratuita.Assim, concedo a 

parte autora, o prazo de 15 (quinze) dias para regularização dos autos, 

nos termos acima delineados, na forma do art. 321 do NCPC, sob pena de 

indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução do 

mérito.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71451 Nr: 2307-84.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hvi Têxtil Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONACENTRO - COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DO CENTRO-OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio carlos goedert - 

OAB:12076/SC, fabiana elizabete Backes - OAB:25476/SC, Patricia 

Aparecida Scalvim Schmitz - OAB:12259/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68333 Nr: 997-43.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CARGILL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI CESAR TRINCAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDAO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:200274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação do Requerente via DJE para que, no prazo de 05 

(cinco dias, manifeste expressamente se persiste interesse na audiência 

de conciliação, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66710 Nr: 232-72.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE NUNES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CORDOBA FRUTO - 

OAB:21244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA, Vinicius Mauricio Almeida - 

OAB:10445/O

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por RAFAEL JOSÉ NUNES 

MACHADO, em face de TIM CELULAR S/A, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial. Entre um ato e outro, após a triangularização da 

relação processual, as partes, de maneira conjunta, apresentaram minuta 

de acordo (ref. 22).

Vieram-me conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando estes autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

amigável, visando colocar fim ao litígio de forma consensual, pugnando 

pela homologação judicial do pacto.

Ademais, constata-se que o acordo em tela foi livremente pactuado, 

contendo as assinaturas de seus patronos, os quais dispõem de poderes 

para tanto, não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. 

Em razão disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Deste modo, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado entre as partes 

(ref. 22), para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo este 

parte integrante da sentença, em consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma do pactuado entre as partes, 

observando-se, em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º e § 3º, 

do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

No mais, intime-se a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar acerca do depósito em conta corrente, mencionado nos termos 

do acordo, sob pena de arquivamento dos autos.

Após, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67722 Nr: 682-15.2018.811.0107

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO BERGMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DUBIELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ante a ausência de prova da impossibilidade de recolhimento. Contudo, 

DEFIRO o parcelamento de despesas processuais em 03 (três) parcelas 

iguais e sucessivas, devendo o requerente, comprovar os pagamentos 

nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, com termo inicial no mês de 

novembro. Consigno que ante a inadimplência de quaisquer umas das 

parcelas, deverá ser certificado pela secretária da Vara Única, fazendo 

conclusão do feito, para a extinção sem resolução do mérito do 

processo.Cumpra a Secretaria do Juízo o disposto no Ofício Circular 

04/2018 da CGJ, comunicando-se ao DCA.Em prosseguimento, verifico 

que a pretensão do autor também se cinge sobre a apuração da 

existência e extensão da exploração ilegal do imóvel pelo requerido, 

contudo a legitimidade para apuração de dano ambiental é do MPE, 

portanto. Assim, oportunizo a manifestação da parte autora para justificar 

seu interesse de agir, nos termos do artigo 10 do CPC.De outro vértice, 

preenchido os requisitos do artigo 381, III, do CPC, DEFIRO o pedido de 

produção antecipada de provas. Para realização da perícia técnica, 

nomeio como expert o(a) Engenheiro(a)Florestal MÁRCIO ALEXANDRE 

PRADO MONTEIRO DA SILVA, endereço: Rua das Ipoméias, nº 1020, 

Setor Industrial Norte, Município de Sinop, telefone n. (65) 9995-0327, que 

deverá servir o encargo escrupulosamente, independente de 

compromisso (art. 466, §1º, NCPC).Apresentada proposta, intime-a parte 

autora para depósito integral da verba honorária, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão da prova. Destarte, fica desde logo deferida 

à liberação de 50% da verba honorária para início dos trabalhos, com o 

restante condicionado à finalização dos trabalhos.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71568 Nr: 884-68.2013.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcileno Bernardes Sidnei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos e 

supro a omissão existente na decisão de fls. 643, para acrescentar após 

o primeiro parágrafo: “Quanto aos pedidos de fls. 641/642, ante a vedação 

do fracionamento de precatórios para os fins enquadramento como RPV, 

conforme disposto no artigo 100, § 8º, da CF e artigo 303, §3º da 

CNGC-MT, a expedição de certidão em relação à primeira fase do 

procedimento do Júri será realizada após a Sessão Plenária do 

Júri.ARBITRO o valor de 6 URH a título de honorários em favor do defensor 

nomeado pela impetração de habeas corpus (fls. 575/579), conforme 

tabela da OAB-MT, sendo que a certidão também deverá ser expedida 

após a Sessão Plenária do Júri, pelos fundamentos já 

declinados”.Mantenho o restante inalterado.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE.”Desta feita, em síntese, por entender que a 

expedição de certidão de honorários advocatícios a cada fase do 

procedimento do Júri poderia violar a regra do art. 100, §8°, da CF, 

determinou-se a expedição de uma única certidão ao fim da Sessão do 

Júri, à luz da tabela XIX, item 9.1, “a”, da OAB/MT.Às fls. 674/679 aportou 

o presente Mandado de Segurança e solicitação de informações.Era o que 

cumpria informar.Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para 

prestar qualquer informação que entenda necessário.Aproveito o ensejo 

para protestar meus votos de estima e consideração.Ítalo Osvaldo Alves 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69765 Nr: 271-19.2011.811.0106

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Santos Alves Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Produtos Agropecuários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Aidamus de 

Lamônica Freire - OAB:MT 6.000, Marçal Yukio Nakata - OAB:MT 

8.745/B, Sebastião Carlos Araújo Prado - OAB:10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:MT 3.162-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARÇAL YUKIO 

NAKATA, para devolução dos autos nº 271-19.2011.811.0106, Protocolo 

69765, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71516 Nr: 1733-68.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ÂNGELO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos,

Em atenção ao que dispõe o artigo 423, inciso II, do Código de Processo 
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Penal, passo a fazer o relatório sucinto do processo.

O Ministério Público Estadual denunciou MÁRIO ÂNGELO MAGALHÃES, 

vulgo “Indio”, já qualificado, atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no 

artigo 121, §2º, inciso II e IV (última figura) do Código Penal.

 Segundo a denúncia, “05 de setembro de 2016, por volta das 03 horas e 

20 minutos, em via pública, localizada na Rua 205, centro, deste Município 

de Paranaíta/MT, o denunciado MÁRIO ÂNGELO MAGALHÃES, valendo-se 

de uma arma branca, tipo faca, matou a vítima ANTÔNIO FRANCISCO 

NUNES DA SILVA, mediante um golpe de faca na região torácica superior 

esquerdo, provocando o ferimento constante do laudo de necroscópico de 

fls. 59/64 e mapa topográfico de fls. 65/66 que foram a causa de sua 

morte."

Foi proferida sentença, pronunciando o acusado pela suposta prática do 

delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II e IV (última figura), do Código 

Penal, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Egrégio 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca, com fulcro no artigo 413 do 

Código de Processo Penal.

Conforme fl. 426 a defesa arrolou sua testemunha, bem como o Ministério 

Público se manifestou à fl. 428 requerendo a designação da Sessão do 

Júri e arrolando as testemunhas.

Findo o relatório, designo a Sessão do Tribunal do Júri para o dia 31 de 

janeiro de 2019, às 09h00min, à ser realizada na Câmara Municipal desta 

Comarca.

Determino a extração de cópias da pronúncia e do presente relatório para 

serem entregues aos jurados.

Intimem-se as partes e as testemunhas. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78964 Nr: 515-34.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson dos Santos Neuhaus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A fim de sanar erro material contido na sentença retro na fase de 

detração penal, passo a exarar a seguinte decisão: considerando que o 

réu esteve preso desde 06/03/2018 e não 06/03/2017 (conforme constou 

erroneamente na sentença), verifica-se que o acusado esteve preso 

preventivamente por 08 meses e 22 dias.

Considerando que a pena aplicada foi de 04 anos e 12 meses, realizada a 

detração, resta ao réu a pena de 04 anos, 03 meses e 08 dias.

 Outrossim, serve a presente para sanar o erro material contido no 

dispositivo (item) onde constou: "JULGO PROCEDENTE A DENÚNICA e 

CONDENO o réu ROBSON DOS SANTOS NEUHAUS a 04 (quatro) anos e 

11 (onze) meses de reclusão (...)" para constar: "JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNICA e CONDENO o réu ROBSON DOS SANTOS NEUHAUS a 04 

(quatro) anos e 12 (doze) meses de reclusão (...)".

 Retifique-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público e defesa do réu.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65772 Nr: 347-37.2015.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSLDS, KFLDS, JGDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Marciano Rocha dos Santos - OAB:12692-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana paula de silva leite - 

OAB:16108/MS

 Vistos.

Tendo em vista que o executado foi devidamente intimado (fl 111) para 

pagamento da totalidade da obrigação, compreendida as parcelas 

alimentares vencidas antes do ajuizamento da ação, bem como aquelas 

que venceram após o ajuizamento da ação e não pagas, mantenho a 

ordem de prisão civil do executado, até comprovação da quitação do 

débito alimentar, ou esgotado o prazo de 30 (trinta) dias da prisão civil do 

alimentante, tendo em vista que o comprovante de fls. 122 refere-se 

apenas ao débito alimentar atualizado até março/2016, conforme petição 

de fls. 60/63, que resultou no mandado de prisão civil nº 10/2016 (fl. 67), 

expedido em 07/04/2016, isto é, há mais de 02 (dois) anos.

 Oficie-se o juízo deprecado, onde o executado encontra-se preso, 

incluso a cópia da petição de fls. 125/128, indicando o valor atualizado da 

dívida alimentar.

 Às providências. Intime-se. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61472 Nr: 605-18.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Francisco dos 

Santos - OAB:SE nº4603-N

 [...] Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denuncia 

ministerial para absolver o acusado do delito tipificado no artigo 129, §6º, 

do CP, em razão da ausência de condição de procedibilidade, qual seja, a 

representação da vítima e CONDENAR o acusado Jeverson Vieira Feitosa 

às penas do delito 297 do Código Penal (falsificação de documento 

público). Passo à fixação da pena, considerando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do estatuto penal, atento ao disposto no 

artigo 68 do mesmo diploma legal. [...] .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81913 Nr: 2097-69.2018.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA REIS DE OLIVEIRA 

PORTELA - OAB:53397/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por J.N.F.M, representado por sua Genitora JENNIFFER FERNANDES DE 

LIMA em face de RODRIGO BILHA MACHADO.

 Durante o tramite processual, as partes firmaram acordo, nos seguintes 

termos (fls. 49).

a) Que a guarda do Menor J.N.F.M ficará com a Genitora, sendo que o 

direito de visitas do Genitor será exercido de forma livre;

b) O Genitor pagará a título de pensão alimentícia para o filho o percentual 

de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, que atualmente 

corresponde a quantia de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais). O 

Pagamento será realizado diretamente a Genitora com a entrega de recibo.

c) O Genitor arcará, ainda, com 50% (cinquenta por cento) das despesas 

médico-hospitalares, desde que não atendidas pelo SUS, farmacêuticas, 

material escolar e dentista, mediante a apresentação de recibo ou nota 

fiscal.

Oportunizada a manifestação o Ministério Público, pugnou-se pelo 

deferimento do pedido exordial e a consequente homologação do termo de 

acordo apresentado (fls. 49).

Assim, em consonância com o parecer o Ministério Público, HOMOLOGO 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo de fls. 49.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III do Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Expeça-se termo de guarda definitiva do Menor J.N.F.M em favor de sua 

Genitora

 Uma vez que se trata de causa de natureza expressamente elencada no 

§2º, do art. 12, do NCPC, não se aplica a ordem cronológica preferencial 

de julgamento ao presente feito.

 Isentas as partes de custas processuais, por serem beneficiários da 

gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80305 Nr: 1322-54.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FERNANDO PORTELA 

SALES - OAB:25098/O

 Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos Gravídicos com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por F. da S. P, representado por sua Genitora MARIA DE 

LURDES DA SILVA em face de MARCO ANTONIO GARCIA.

 Durante o tramite processual, as partes firmaram acordo, nos seguintes 

termos (fls. 41).

a) O Requerido pagará a título de alimentos gravídicos o valor de R$ 

315,00 (trezentos e quinze reais),

 b) Após o nascimento do menor, o requerido pagará a titulo de pensão 

alimentícia o mesmo valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais).

 c) O Pagamento será realizado via depósito bancário na conta da 

requerente (SICREDI AG 0100 - CP 9046-5).

Oportunizada a manifestação o Ministério Público, pugnou-se pelo 

deferimento do pedido exordial e a consequente homologação do termo de 

acordo apresentado (fls. 41).

Assim, em consonância com o parecer o Ministério Público, HOMOLOGO 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo de fls. 41.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III do Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Uma vez que se trata de causa de natureza expressamente elencada no 

§2º, do art. 12, do NCPC, não se aplica a ordem cronológica preferencial 

de julgamento ao presente feito.

 Isentas as partes de custas processuais, por serem beneficiários da 

gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70101 Nr: 922-11.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO cota ministerial retro.

 DESIGNO audiência em continuação para o dia 27 de fevereiro de 2019, 

às 16h00min.

Determino que a intimação das partes seja tentada aos finais de semana, 

visando a maior possibilidade de encontra-las em suas residências.

Ciência ao Ministério Publico.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69543 Nr: 587-89.2016.811.0095

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE OLIVEIRA PLACIDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Barbosa de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para DECLARAR que ALESSANDRO DE OLIVEIRA PLACIDIO 

NÃO É O PAI BIOLÓGICO de ALEXANDRE HENRIQUE DE MACEDO 

PLACIDIO, razão porque deverá ser EXCLUÍDO o nome do autor e de seus 

ascendentes (NELSON PLACIDIO e DALZINA APARECIDA DE OLIVEIRA) 

do assento de nascimento do requerido, que continuará a se chamar 

ALEXANDRE HENRIQUE DE MACEDO PLACIDIO, diante da omissão das 

partes quanto ao desejo de alterá-lo. No mesmo passo, EXONERO-O da 

obrigação de prestar quaisquer valores à titulo de alimentos para a menor 

ALEXANDRE HENRIQUE DE MACEDO PLACIDIO. Assim, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487 

I, do Novo Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a parte requerida 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, vez que 

beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado da sentença, 

devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE mandado de averbação, a fim de 

que o Serviço Notarial e Registral de Paranaíta/MT proceda à EXCLUSÃO 

do nome do autor e de seus ascendentes do assento de nascimento da 

requerida. Após, cumprida a diligência anterior, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo, OBSERVANDO tratar-se de feito que deve 

tramitar em SEGREDO DE JUSTIÇA. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80850 Nr: 1605-77.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Aguirres de Benites

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono do(a,s) denunciado(a,s), para 

apresentar(em) as alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83305 Nr: 2855-48.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PECUÁRIA SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORENO DE JESUS REPRESENTACOES LTDA 

- ME , ANTONIO MORENO DE JESUS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNE FARIAS TARGA - 

OAB:11331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE o executado, com os benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, no 

prazo de 3 dias, contados da citação, efetuarem o pagamento da dívida, 

de acordo com o artigo 829 do Código de Processo Civil.

 O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá, no prazo de 15 dias após a juntada aos autos do mandado de 

citação, opor-se à execução por meio de embargos.

Do mandado de citação constará, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a ser cumprida pelo oficial de justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, observando a ordem de preferência 

descrita no artigo 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do 

CPC) e, em caso de bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge 

dos executados (art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer 

dos meios legais, será dela intimado o executado, nos termos do artigo 

841 do CPC.

 Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 855, do CPC).

Não encontrado o devedor, efetue o Sr. Oficial de Justiça o arresto de 

bens do devedor suficientes para garantir a execução (art. 830 do CPC), 

sendo que nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de 

Justiça deverá procurar o devedor por 2 vezes em dias distintos; havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação por hora certa, certificando o 
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ocorrido (art. 830, §1º, do CPC).

 Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi encontrado, não 

havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá intimar o credor, por 

meio de seu advogado, para requerer a citação por edital do devedor.

Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o caso 

de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária 

ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, do CPC).

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83308 Nr: 2856-33.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de trinta (30) dias, EMENDAR 

a inicial, devendo apresentar o conteúdo completo da inicial, visto que não 

é possível visualizar integralmente o processo.

Após decorrido o prazo assinalado, com ou sem o cumprimento da 

determinação supra, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação.

CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64638 Nr: 1184-29.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODACIA DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista que o médico perito Dr. Marcos André Marinho da Silva foi 

devidamente intimado para juntar aos autos laudo médico, todavia não o 

fez e não justificou, conforme certidão de fl. 71, destituo-o do encargo e 

nomeio nos termos da Resolução nº 541 do CJF o perito judicial, Dr. Tavico 

Cezar Arendt (CRM/MT 5929), razão por que, FIXO os honorários em R$ 

200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e 

horário a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à 

Secretaria da vara única com tempo suficiente para que proceda à 

INTIMAÇÃO dos interessados.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia dos documentos, bem como dos 

quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no 

ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara).

Após, cite-se a Autarquia, conforme determinação de fl. 26.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83370 Nr: 2899-67.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante 

da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) 

de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.O 

presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC.Designo audiência conciliatória 

no dia 24 de janeiro de 2019, às 15h40min, a ser realizada na sala de 

conciliação, no Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os 

esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se 

em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82473 Nr: 2376-55.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Rodrigo Konrad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

 Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 23 de janeiro de 2019, às 12h50.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81530 Nr: 1967-79.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BASSAN KAMEID, VERIDIANA 

CHERUBINI SOARES BASSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Constituição de servidão administrativa c/c pedido 

liminar interposta por ENERGISA MATO GROSSO- DIST DE ENERGIA S/A 

em desfavor de Roberto Bassan Kameid e Veridiana Cherubini Soares 

Bassan.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 01/73.

Antes mesmo de ser analisado o pedido inicial as partes noticiaram a 

composição amigável da execução às fls. 80/86, pugnando pela 

homologação do acordo por sentença.

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

Por conseguinte, considerando a manifestação de vontade das partes 

exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes e juntado às fls. 

80/86, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente decisão, uma vez que são elas maiores, capazes, estão bem 

representadas e os direitos em questão são disponíveis e JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, "b" 

do CPC.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 39756 Nr: 467-56.2010.811.0095

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisio Pereira Duarte, Rosendo Araujo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aelton Coutinho de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PARO LOPES 

- OAB:12083, Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da autora para que no prazo de 30 (trinta) 

dias, se manifeste nos autos, conforme pedido de desarquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82784 Nr: 2549-79.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80972 Nr: 1678-49.2018.811.0095

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LT, ATDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA LEITE QUADRA DA 

COSTA - OAB:21075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Antes de proceder com a homologação do acordo, verifica-se que a parte 

autora não apresentou nos autos a certidão de nascimento do menor 

Alessandro Teixeira da Silva, portanto, DETERMINO que a parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a juntada da referida certidão.

Após, voltem os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

CUMRPA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-54.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000088-54.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: SIMONE 

GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença 

o acordo efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 3 

de fevereiro de 2018 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-70.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TAKEO NISHIMUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSNI DA ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000171-70.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: RENATO 

TAKEO NISHIMUTA REQUERIDO: REQUERIDO: JOSNI DA ROCHA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença 

o acordo efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 

03 de fevereiro de 2018 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-19.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS CELESTINO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Vistos. HOMOLOGO o 

acordo pactuado entre o promovente e o promovido CVC Brasil Operadora 

e Agência de Viagens LTDA (Id 10115399). Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação à 

promovida CVC, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do vigente 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação das 

partes e patronos, conforme item 5.3.6, da CNGC/MT. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se, nos termos do item 5.3.7, da CNGC. 

Tendo em vista que a parte promovida CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens LTDA depositou o valor da condenação (Id 10484913), libere-se o 

valor mediante alvará de depósito a ser efetuado na conta bancária do 

patrono da parte autora, observando-se os dados fornecidos. Após, 

façam-me os autos conclusos. Expeça-se. Cumpra-se. Paranaíta - MT - 03 

de fevereiro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-94.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LIMA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010049-94.2017.8.11.0095 REQUERENTE: MARCELO LIMA CORREIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte devedora informa que efetuou o 
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pagamento do débito integralmente (ID nº. 9472836) e a parte credora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta no ID nº.9563836. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Independente do trânsito em julgado da sentença 

expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente 

em favor da parte autora conforme ID n.º 9563836. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranaíta-MT, 07 de fevereiro de 2018. ANTONIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-38.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JESUS DA SILVA LOBATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000199-38.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: RAIMUNDO 

JESUS DA SILVA LOBATO REQUERIDO: REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença 

o acordo efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 

07 de fevereiro de 2018 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-85.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JUSTINO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000073-85.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: CELSO 

JUSTINO DO PRADO REQUERIDO: REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença 

o acordo efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 

07 de fevereiro de 2018 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-84.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR LUIZ JEZUR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000183-84.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: LEOMAR LUIZ 

JEZUR REQUERIDO: REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo legal. Homologo por sentença o acordo efetuado 

pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do art. 487, III, b, do 

CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por interpretação 

analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas (CNGC 

Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 07 de 

fevereiro de 2018 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-07.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON EDUARDO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010070-07.2016.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: GERSON 

EDUARDO NOGUEIRA REQUERIDO: REQUERIDO: VOLKSWAGEN DO 

BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, AUTOMOTO 

AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA Vistos. Ante o pagamento do 

acordo realizado entre as partes, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do 

vigente Código de Processo Civil. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT, 5 de dezembro de 2017 Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63436 Nr: 462-92.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Aparecida Torres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIELA APARECIDA TORRES DA 

SILVA, Rg: 2430257-0, Filiação: Francisco de Assis da Silva, data de 

nascimento: 05/06/1992, brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, solteiro(a), 

atendente, Telefone (66)8437-8029. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado 

com o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor do fato, relativa aos fatos constantes nesses 

autos, em razão da prescrição da pretensão punitiva.Considerando que a 

sentença que declara a extinção da punibilidade dispensa a intimação 

pessoal do suspeito, consoante determina a CNGC, e considerando que a 

comarca de Paranaíta não conta com Defensoria Pública, intime-se o 

suspeito por edital.P.R.I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erevelto Fernando 
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Eberhardt Brachtvogel, digitei.

Paranaíta, 15 de maio de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70321 Nr: 1590-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA REQUERIDA, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente as alegações finais escritas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66606 Nr: 122-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sebastiao da Silva, Gleison Zanda 

Lopes, Leandro Maioni Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a desídia do advogado dativo nomeado para defender os 

interesses dos acusados, destituo-o do encargo que lhe foi confiado, 

determinando que o Sr. Gestor nomeie um novo defensor aos 

denunciados, para que assim passe a defender os interesses dos 

acusados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72169 Nr: 2370-73.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono do requerente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de 

Ref: 16.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71133 Nr: 1931-62.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Junior Nogueira da Silva, Walliff Alves 

de Souza, Rivian Ribeiro dos Santos, Luiz Felipe Guimarães Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, Edno 

Damascena de Farias - OAB:MT/11134, Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41998 Nr: 266-84.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Dessbesell, Magno Jean Gomes 

Moura, Saturnino Soares de Moraes Neto, Isael Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, 

Paulo Cesar de Oliveira - OAB:MT/16686-O

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA PRETENSÃO 

EXECUTÓRIA de ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, em virtude da 

ocorrência da prescrição retroativa, o que faço com fundamento nos 

artigos 110, § 1º, e artigo 109, inciso VI, ambos do Código 

Penal.Transitado em julgado a decisão e adotadas as providências legais, 

arquiva-se.Publique-se. Registre-se. Int ime-se. Cumpra-se.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53218 Nr: 195-77.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Renato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Vistos etc. Nomeio para acompanhar o ato Dr. Welson Gaiva Marino. 

Homologo a desistência da oitiva da vítima Sirlene Ramos de Oliveira e da 

testemunha Aldair Silva de Macedo. Dou por encerrada a instrução. Vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50185 Nr: 669-82.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseildo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17948/B

 Vistos etc.

Em detida análise a sentença de ref. 78, verifica-se que constou 

erroneamente na parte dispositiva o nome do denunciado como Gilson 

Candido de Jesus.

Deste modo, corrijo o erro material de ofício, fazendo constar como 

condenado o Sr. Roseildo da Costa.

Dê ciência às partes.

Expeça-se o necessário para sanar o vício apontado.

Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41930 Nr: 199-22.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Moura de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mathias de Oliveira 

- OAB:MT/16.451

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ:

1- Certifico que nesta data, em atenção à Citação de fls. 112, deixei de 

nomear advogado dativo conforme requerido, visto que na Decisão de fl. 

82 foi nomeado o Dr. Augusto Mathias de Oliveira, para promover a defesa 

do denunciado.

2 - Diante do exposto, impulsiono o feito intimando o advogado nomeado 

DR. AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, ofereça defesa prévia, com fulcro no artigo 396-A, §2°, do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54495 Nr: 611-45.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rezende de Moraes, Orestino Higino 

da Costa, Elizene Gomes Silva Higino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mendes da Silva - 

OAB:7603-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE para que no prazo 

de 05 (cinco) dias manifeste nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento do feito. Conforme despacho de ref: 35.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47714 Nr: 2125-04.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Inácio Salvador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO, para que no prazo legal, 

apresente aos autos as Razões do Recurso de Apelação, tendo em vista 

que o Denunciado manifestou seu desejo de recorrer da sentença, 

conforme sua assinatura em ref: 141.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61448 Nr: 1036-38.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivelino Rosa Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RIVELINO ROSA REIS, Cpf: 06743570192, 

Rg: 2557929-0, Filiação: Vicente Rocha e Iolanda Reis de Souza, data de 

nascimento: 03/06/1975, brasileiro(a), natural de Pedra Preta-MT, viuvo(a), 

tratorista, Telefone 66-99851-5293. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no 

dia 20 de novembro de 2016, por volta das 22h30min, na residência 

localizada na Rua Doze, nº 26, Quadra 06, Bairro Chácaras Recreio Altos 

de Pedra Preta, nesta urbe, o denunciado RIVELINO ROSA REIS, com 

consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua companheira 

Alidinéia Barbosa da Silva, e do seu enteado Leandro da Silva, conforme 

Laudos de Lesão Corporal e Mapa Topográficos de fls. 25/32. 

Depreende-se do presente expediente investigativo, que no dia e horário 

suso declinados, o denunciado chegou em casa embriagado e 

arremessou um saco de carne contra Alidinéia e, ato contínuo, 

injustificadamente, em posse de um pedaço de madeira, agrediu 

fisicamente sua companheira Alidinéia Barbosa da Silva, desferindo-lhe 

um golpe no rosto, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo 

Pericial e Mapa Topográfico de fls. 25/29. Afere-se que na mesma 

ocasião, o denunciado, com o aludido pedaço de madeira, também agrediu 

fisicamente seu enteado Leandro da Silva, que tentou defender sua mãe 

(Alidinéia), desferido-lhe um golpe na cabeça, causando-lhe as lesões 

corporais descritas no Laudo Pericial e Mapa Topográfico de fls. 30/32, 

tendo Leandro caído ao chão, sua genitora Alidinéia tentou lhe defender 

sendo atingida nos braço, antebraço e cabeça, com golpes aplicados com 

o pedaço de pau. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO denuncia RIVELINO ROSA REIS, como incurso nas penas 

do art. 129, § 9º (por várias vezes) e 129, caput, na forma do art. 69, 

todos do Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06.

Despacho: Vistos etc.Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 

336/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 

qual implementa a “Semana da Justiça pela Paz em casa”, referente a 

priorização dos andamentos nas ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher, passo a dar o adequado andamento ao feito.Defiro o pedido 

formulado pelo Ministério Público de ref:19.Cumpra-se com urgência, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 26 de novembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 04 de dezembro de 2018

Igor Vieira Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63304 Nr: 1910-23.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - Ref: 29 - ante a 

ausência da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra. Daniele Luzini dos Reis - 

OAB/MT nº 21712/O, para promover a defesa do(a) requerido(a) como 

curador especial , devendo apresentar contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71483 Nr: 2102-19.2018.811.0022

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRINO RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Locomotiva Ltda., Carlos Alberto 

Azevedo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 CITAÇÃO DO EMBARGADO CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA NA 

PESSOA DE SEU ADVOGADO, para, querendo, contestar a presente ação 

no prazo de 15 dias, art. 679 do referido diploma. Quedando-se o 

requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC, BEM COMO, 

DEVIDAMENTE INTIMADO DA, DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 23 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

09H20MIN, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca, 

devendo a parte comparecer acompanhada de seu respectivo advogado, 

conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual. 

Cientificando que o comparecimento na audiência é obrigatório, sendo 
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certo que a ausência injustificada será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, § 8º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19866 Nr: 1141-25.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Locomotiva Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transbotton Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina de França Borges - 

OAB:MT/18.745-B, Reynaldo Oliveira Ruy - OAB:MT/13.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de penhora a ser expedido, emitir a guia 

pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não 

constar o endereço na Planilha de Zoneamento, comunico que seja 

contactado a Central de Mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66606 Nr: 122-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sebastiao da Silva, Gleison Zanda 

Lopes, Leandro Maioni Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca em Ref: 111 - 

ante a ausência da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Drª. Glicya de Oliveira 

Theodoro Lima - OAB/MT nº 19045, para promover a defesa dos 

Denunciados, com a URGÊNCIA que o caso requer, por se tratar de réus 

presos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60307 Nr: 489-95.2017.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesuina Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Sampaio Campos, João Faustino Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriele Cervigni Martins - 

OAB:21768/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Publicação da parte final da sentença... " decretando a interdição de 

ALINE SAMPAIO CAMPOS declarando-a incapaz de exercer pessoalmente 

TODOS os atos de sua vida civil, na forma do artigo 754, do Código de 

Processo Civil, nomeando como curadora definitiva a sua avó GESUINA 

MARIA DE JESUS. Em obediência ao disposto no artigo 755, do Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente sentença no registro de pessoas, publique-se a presente e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, se está já estiver 

em funcionamento, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e da curadora, a 

causa da interdição e os limites da curatela.

Ressalte-se que deverá ser observado o que determina o oficio circular 

482/05-CGJ/DJA (ID 102643). Expeça-se o termo de curatela definitivo..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62435 Nr: 1557-80.2017.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bianca Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Publicação da parte final da sentença... "decretando a interdição de 

BIANCA RODRIGUES DE SOUZA declarando-a incapaz de exercer 

pessoalmente TODOS os atos de sua vida civil, na forma do artigo 754, do 

Código de Processo Civil, nomeando como curadora definitiva a sua filha 

LUANA RODRIGUES DE SOUZA. Em obediência ao disposto no artigo 755, 

do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas, publique-se a 

presente e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, se 

está já estiver em funcionamento, onde permanecerá por 06 (seis) meses, 

na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e da 

curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Ressalte-se que 

deverá ser observado o que determina o oficio circular 482/05-CGJ/DJA 

(ID 102643).Expeça-se o termo de curatela definitivo..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71879 Nr: 2273-73.2018.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDSFN, AdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O, Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:MT/19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 18.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-61.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PABIELLE QUIRINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000074-61.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 19.080,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: PABIELLE QUIRINO DE CARVALHO Endereço: C, 1658, QUADRA 

16, LOTE 08, JARDIM MORUMBI, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 508 BLOCO C, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 

- CEP: 70740-543 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos, 

comprovante de endereço em nome da Promovente (polo ativo), ou se, em 

nome de terceiro comprove o vínculo, trazendo declaração, com firma 

reconhecida em cartório, sob pena de indeferimento da inicial. PEDRA 

PRETA, 6 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-92.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ILKA TAMIRES RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000059-92.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 19.080,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ILKA TAMIRES RODRIGUES OLIVEIRA 

Endereço: RUA CINCO, S/N, QH L18, PARQUE INDEPENDENTE, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da sentença ID 

16135921, exarada nos autos. PEDRA PRETA, 6 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000235-71.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

J A P DE MATOS FILHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA RIBEIRO DE SOUZA OAB - GO33731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DEOLINDO LIMA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000235-71.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 4.206,89 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: J A P 

DE MATOS FILHO - ME Endereço: PEDRO JOSE DE CARVALHO, SN, 

QUADRA19 LOTE 5, BOTAFOGO, NERÓPOLIS - GO - CEP: 75460-000 

POLO PASSIVO: Nome: EDSON DEOLINDO LIMA - ME Endereço: 

PRESIDENTE MEDICI, 1246, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA para que no prazo 

de 05 (cinco) dias manifeste acerca da petição ID. 16915508, sob pena de 

devolução da missiva a Comarca de origem. PEDRA PRETA, 6 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-17.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010114-17.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE CARLOS DA SILVA Endereço: Rua ANTONIO M. PERREIRA, 

157, VL SÃO SEBASTIÃO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: Avenida 

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, E, VILA OLIMPIA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04543-011 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS 

DAS PARTES para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos 

requerendo o que de direito, face o retorno dos autos da Turma Recursal 

do TJ/MT. PEDRA PRETA, 6 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58722 Nr: 2356-60.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan de Almeida Damaceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO, para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62407 Nr: 1545-66.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO, para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66668 Nr: 153-57.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Lopes de Souza, Sebastião Marinho 

de Mendonça, Leidiane Alves de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435
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 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS DENUNCIADOS, para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157024 Nr: 3038-26.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Aquino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827/O

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Manutenção da Posse c/c Pedido Liminar proposta 

por FRANCISCO GOMES FILHO em face de CLEVERSON AQUINO DA 

SILVA.

O feito se encontra saneado.

Manifestou o autor pela oitiva das testemunhas arroladas na inicial.

Dessa forma, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 

de fevereiro de 2019 às 14h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141267 Nr: 4656-40.2017.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joelson Elias de Arruda - 

OAB:21577/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. HOMOLOGO a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo 

único do CPC, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC e, por 

consequência, extingue-se o processo sem resolução do mérito.

 Sem custas ou honorários, face a gratuidade processual.

2. Com o decurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE imediatamente os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 52425 Nr: 3072-16.2009.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Muniz Cerqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12406/A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 5225

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação 

manifestando acerca do resultadi da pesquisa via RENAJUD.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144239 Nr: 5857-67.2017.811.0028

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago de Campos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, não sendo necessários maiores delongas JULGO 

PROCEDENTE A AÇÃO para retificar o registro no que tange ao nome e 

gênero, a fim de que conste JENNIFER DE CAMPOS LIMA, gênero 

FEMININO. Assinalando que houve alteração por decisão sem menção a 

razão ou conteúdo da decisão, a fim de resguardar a publicidade dos 

registros e a intimidade da autora.Saem os presentes intimados em virtude 

da renuncia do prazo recursal.Certifique-se o transito, expeça-se OFICIO 

ao cartório de registro desta Comarca para a lavratura do registro 

devendo ser remetido cópia da sentença, bem como do documento de 

identidade para fins de retificação do seu nome e gênero, devendo ser 

remetido o translado da certidão de nascimento para o este juízo.P. R. C. 

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.Nada mais 

foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente 

audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 46117 Nr: 1440-52.2009.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Leoncio Gaiva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530, Romes Julio Tomaz - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Jose Silva - 

OAB:9053/MT

 CÓDIGO: 46117

DESPACHO

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste 

Juízo, independente de juízo de admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94876 Nr: 108-74.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliney Maria de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - Procurador Federal - INSS - OAB:26048-D
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 CÓDIGO: 94876

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82976 Nr: 2169-73.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdBWdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naime Márcio Martins 

Moraes - OAB:3847/MT, Ulysses Lacerda Moraes - OAB:15.428/MT

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem, pois inexiste informação quanto o pagamento das 

custas e taxas processuais.

Isto porque, pela decisão de fl. 27, foi indeferida a benesse da justiça 

gratuita a autora, e, desde então, não há informação quanto ao 

pagamento.

Embora conste a informação da interposição de agravo de instrumento 

(fls. 29/39), não consta dos autos o seu julgamento.

Portanto, DETERMINO que o Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) certifique quanto 

ao pagamento das custas e se houve a concessão da justiça gratuita em 

2º grau.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76673 Nr: 414-14.2012.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdBWdS, SSGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdSeS, AA, IAdS, L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Cardoso de 

Campos - OAB:14560/MT, Naime Márcio Martins Moraes - 

OAB:3847/MT, Ulysses Lacerda Moraes - OAB:15.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT

 DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos aventados por espólio de Benedito Walter da Silva, representado 

pelo inventariante Sandro Sebastião Gomes da Silva em face de Daniela 

Antônia de Souza e Silva, Analuz Antônia Souza e Silva, Luz Marina 

Antônia Souza e Silva, estes dois últimos menores, representados neste 

ato por Isabel Antônia de Souza. Assim, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Custas pelo autor. Condeno o requerendo em honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa

Não há o que se falar em má-fé, pela ausência de indícios mínimos da 

mesma.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro nos termos que dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Intimem-se. Ciência ao MP.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 16383 Nr: 1401-26.2007.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvina Maria da Silva, Florencio Sebastião da Silva, 

Estevão Sebastião da Silva, Gonçalo Marinho da Silva, Valter da Silva, 

Marinho Sebastião da Silva, Osvaldo Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759, LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - OAB:3759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta a liberação dos valores perquiridos, bem como a 

inexistência ade outras pendências, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

com baixa na distribuição.

No mais, à vista da falta de lhaneza do i. Advogado em relação à eminente 

Colega (CED, arts. 44 e 45), consoante se infere da petição de fls. 

208/210, EXTRAIAM-SE cópias dos autos no hiato entre as fls. 206/220, 

REMETENDO- AS ao TED - Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, para 

apuração de eventual infração ética.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80686 Nr: 1595-50.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdSeS, IAdS, AASeS, LMASeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdBWdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, 

Murillo Spinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naime Márcio Martins 

Moraes - OAB:3847/MT, Ulysses Lacerda Moraes - OAB:15.428/MT

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre a peça ministerial de fls. 89/90, sendo que o silêncio será 

interprestado como concordância.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7215 Nr: 32-46.1997.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gomes de Arruda, Ruth Rangel Gomes 

de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT

 Intimar advogado da parte autora que os autos encontram-se na 

secretaria para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164484 Nr: 5684-09.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94136 Nr: 2610-20.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ribeiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nami Wakamoto, Sergio Roberto Nunes, Miki 

Wakamoto, Emanuelle Chistine Marques Lisboa Wakamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Intimar para no prazo manifestar sobre a juntada de petição de ref.91

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94613 Nr: 20-36.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Silva Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Intimar as partes da proposta de honário pericial juntada na ref.52

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143513 Nr: 5604-79.2017.811.0028

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza de Oliveira Marques, Luiz Vicente de 

Oliveira, Suede Maria Ribeiro Marques, Dalila de Oliveira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para querendo, manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, sobre os documentos juntados na ref. 72, 74 e 79, dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160124 Nr: 4206-63.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.17

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61175 Nr: 1790-06.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759, Roseli Alves Lima Siqueira Campos - OAB:10.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 61175

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de exceção de pré-executividade manejada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

O embargante alega excesso de execução nas planilhas apresentadas 

pela embargada.

Citada, a embargada concordou com os novos cálculos apresentados, 

requerendo o prosseguimento da execução.

 É o relatório. Decido.

 Verifico que o embargado concordou com os cálculos apresentados.

 Nesses termos, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos do 

art. 487, III, “b” do CPC/2015, formulado pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

 Em conseqüência homologo os cálculos apresentados pelo embargante 

anexo à exordial.

Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria aos poderes 

conferidos ao patrono.

Condeno o embargado no pagamento de honorários advocatícios, que nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do CPC, arbitro em 10% sob a diferença 

apurada e suspendo a cobrança uma vez que a parte é beneficiária da 

justiça gratuita nos autos principais.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 165906 Nr: 6093-82.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 Vistos etc.

Com fundamento no art. 55 da Lei nº 11.343/06, determino que os 

denunciados sejam notificados para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, podendo estes, na resposta, consistente em 

defesa preliminar e exceções, arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e, até o número de 05 (cinco), arrolar 

testemunhas.

Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os denunciados, 

citados, não constituírem defensor, nomeio a Defensoria Pública para 

oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público no bojo da cota de 

oferecimento da denúncia.

Junte-se FAC dos denunciados.

Notifique-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157067 Nr: 3057-32.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Lucia Cunha Chaves Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157631 Nr: 3234-93.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edil Domingos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de petição de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152243 Nr: 1156-29.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de ref.37

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109642 Nr: 1504-52.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriany Cristiny de Campos Silva, Karen Campos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Intimar parte autora da juntada de petição de ref.112

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163500 Nr: 5394-91.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciane Conceição Deodato Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.15

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-90.2010.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA SANTANA ARANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL VILAGE TELECOM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO(A))

FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (ADVOGADO(A))

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8010182-90.2010.8.11.0028. REQUERENTE: JULIETA SANTANA ARANHA 

REQUERIDO: GLOBAL VILAGE TELECOM LTDA VISTOS, Acerca da 

alegação da reclamante sobre o valor remanescente da condenação, 

vistas ao reclamado no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016917-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016917-32.2016.8.11.0028. REQUERENTE: DIANA DE SOUZA DUARTE 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória 

c/c Reparação por Danos Morais e Tutela Antecipada proposta por DIANA 

DE SOUZA DUARTE em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. A parte 

requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, 

dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a ação. Cumpre 

salientar que o patrono da parte reclamante justificou a ausência do autor 

aduzindo que não conseguiu contato com a reclamante, entrentanto, tal 

fato não autoriza redesignação do ato. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017480-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por LUIZA MARINA DA SILVA 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. Cumpre salientar que o patrono da 

parte reclamante justificou a ausência do autor aduzindo que a mesma 

estava acometida por enfermidade, no entanto, não apresentou nenhuma 

prova de suas alegações. A parte requerida compareceu a audiência e 

requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011075-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA INGRACIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011075-71.2016.8.11.0028. REQUERENTE: TEREZA INGRACIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA VISTOS, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por TEREZA INGRACIA DOS SANTOS em face de BANCO 

BRADESCO S/A. A parte requerente, devidamente intimada através de seu 

advogado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a audiência e 

requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016476-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE VANIL RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016476-51.2016.8.11.0028. REQUERENTE: VICENTE VANIL RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Liminar proposta por VICENTE VANIL RAMOS em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. A parte requerente, devidamente intimada através de seu 

advogado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a audiência e 

requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106763 Nr: 6433-30.2018.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Vitor Nobres - 

OAB:24164, WILLIAN ALVES LEÃO - OAB:24037

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para INTIMAR o requerido, por intermédio de seus advogados Dr. 

Angela Vitor Nobres, OAB/MT, n. 24164 e Dr. Willian Alves Leão, OAB/MT, 

n. 24037, para, no prazo legal, manifestar acerca do reconhecimento da 

adolescente como filha, haja vista o resultado do exame de DNA.

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87292 Nr: 7661-74.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO CARNEIRO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora por meio de seu advogado, para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68640 Nr: 2721-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONZAGA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio de seu advogado para no prazo legal, 

apresentar manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98371 Nr: 1701-06.2018.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Santo Ambrósio Ltda, Luigi Bonaita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANALDO DE ANDRADE RODRIGUES, 

ADEJAIR DA SILVA GOLVEIA, Hilário Moacir Herter, Manoel do Nascimento 

Vieira Araujo, RAIMUNDO CHAVES AGUIAR FILHO, JAZON DO 

NASCIMENTO, ASA AGROPECUÁRIA SANTO ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data, às 15 horas e 50 minutos, 

fiz buscas no site do Tribunal de Justiça deste Estado, e constatei que o 

procedimento/agravo, foi enviado conclusos para decisão em 04/12/2018, 

conforme cópias extraida do site em anexo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87730 Nr: 7889-49.2017.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELESTRINO TERESA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINAR SOARES CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Valter da Silva Costa - OAB:OAB/MT 

9704-A

 Certifico para os devidos fins, que a requerida Edinar Soares Carlos, 

compareceu em cartório nesta data, às 14 horas, informando que não tem 

advogado constituido nem condições para contratar e requereu a 

nomeação da Defensória Pública para patrocinar sua defesa, conforme 

sua assinatura abaixo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89364 Nr: 8938-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cândido Marinho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para, no 

prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir 

ou requererem o julgamento antecipado da lide, e apenas a parte autora 

peticionou nos autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61070 Nr: 3824-79.2015.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esbulhadores Desconhecidos, Klayson 

Damacena, Silas Pereira de Oliveira, vulgo "Irmão", Arlindo de Oliveira 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO JOSE GONCALVES 

FILHO - OAB:45848

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas via DJE, por 

meio de seus advogados, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem razões finais e escritas e nada foi apresentado aos autos, 

até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89903 Nr: 9239-72.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABS, JVDSP, EDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80485 Nr: 3254-25.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE DE SOUZA ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré, foi intimada para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535 do NCPC e nada foi apresentado aos autos, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84976 Nr: 6101-97.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA SILVA OLIVEIRA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEMBERG VIEIRA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:, Marcos Vinicius Almeida Guerra - OAB:23483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender 

de direito e nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62799 Nr: 462-35.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMI JOÃO STROHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAILDE TEXEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada por meio de 

seu advogado, para, em 10 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84026 Nr: 5502-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeverson Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES FERREIRA DE LIMA, LEANDRO 

FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON VIEIRA SANTOS - 

OAB:18830/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada para, em 10 

(dez) dias, manifestar sobre o teor da certidão de ref. 19 e nada 

apresentou aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90543 Nr: 9579-16.2017.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLA MAX ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT, Maria Lúcia Viana Sales - OAB:5913-B - MT

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para, no 

prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir 

ou requererem o julgamento antecipado da lide, e apenas a parte autora 

peticionou nos autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62095 Nr: 149-74.2016.811.0059
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cárita Pereira Alves - 

OAB:10.531 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem razões finais escritas e nada foi 

apresentado aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81558 Nr: 3904-72.2017.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AT, MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT

 Certifico para os devidos fins, que o advogado nomeado como curador 

especial Dr. Lorran de Souza Santos - OAB/MT 22.422-O, foi intimado da 

nomeação e para apresentar contestação e ficou inerte em sua obrigação, 

até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92661 Nr: 10776-06.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi citado via edital pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo art. 257, inciso III, CPC e 

nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66393 Nr: 1873-16.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAdS, RpdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de 90 (noventa) dias, 

de suspensão destes autos, sem nenhuma manifestação da parte 

interessada, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69241 Nr: 3040-68.2016.811.0059

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecina Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSE GONCALVES 

FILHO - OAB:45848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao 

feito e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92545 Nr: 10716-33.2017.811.0059

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para que, em 15 dias, emende a inicial, a fim de constar 

Getúlio Martins Vargas como integrante da lide, fornecendo seu endereço 

para recebimento das intimações devidas e nada apresentou aos autos, 

até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97394 Nr: 1145-04.2018.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GEOVANY LIBERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente Regional da POLITEC de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autoridade coatora foi notificada, 

para no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que tiver e nada 

foi apresentado aos autos, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85294 Nr: 6294-15.2017.811.0059

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Carlos Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laboratório e Distribuidora Optica Bela Vista 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO GOMES GONCALVES - 

OAB:MG 139135, Sanzio Eduardo Ramos - OAB:MG 129.851

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para, no 

prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir 

ou requererem o julgamento antecipado da lide, e apenas a parte autora 

peticionou nos autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60134 Nr: 3377-91.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Jose Pinheiro - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belfort Lobo Comercio de Bijuteria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joan Neto Barbosa Filho - 

OAB:41425/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerente foi intimado para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, especialmente sobre a não 

citação da empresa requerida, sob pena de extinção e nada apresentou 

aos autos, autos até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94362 Nr: 11775-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 996 de 1103



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: anilton schimidt filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi citado e intimado, via 

AR dos termos desta ação e nada apresentou aos autos, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87511 Nr: 7781-20.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERUZA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o apelado foi intimado para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias e nada foi apresentado aos 

autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69582 Nr: 3223-39.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADALTO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iram Borges De Morais - 

OAB:32.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerente foi intimado via edital 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87782 Nr: 7926-76.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o apelado foi intimado para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias e nada foi apresentado aos 

autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89736 Nr: 9152-19.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a requerente foi intimada via edital 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89818 Nr: 9191-16.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o apelado foi intimado para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias e nada foi apresentado aos 

autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75306 Nr: 54-10.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Parente de Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para, no 

prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir 

ou requererem o julgamento antecipado da lide, e apenas a parte ré 

peticionou nos autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78609 Nr: 2081-63.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA AGUIAR NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o apelado foi intimado para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias e nada foi apresentado aos 

autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74342 Nr: 5361-76.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRLEY PARENTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Sousa Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi intimado por meio de 

seu advogado, para efetuar o pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput”)e nada foi 

apresentado aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98316 Nr: 1670-83.2018.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ÁLVARO DE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Roos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERLY SILVEIRA DE ARAUJO - 
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OAB:339853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento do 

feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82536 Nr: 4562-96.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora por meio de seu advogado, para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82097 Nr: 4288-35.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA MARIA LAVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:1771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo legal, apresentar impugnação à contestação 

e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104196 Nr: 5013-87.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista Oliveira e Oliveira LTDA - ME, Raimundo 

Batista, Sonia Augusta de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elga Lustosa de Moura Nunes - 

OAB:GO 36817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a presente carta precatória esta 

paralisada em cartório, há mais de 120 (cento e vinte) dias, aguardando 

providencias da parte autora e nada foi apresentado aos autos, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103971 Nr: 4863-09.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Pastorial Vitoria do Araguaia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a presente carta precatória esta 

paralisada em cartório, há mais de 120 (cento e vinte) dias, aguardando 

providencias da parte autora e nada foi apresentado aos autos, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104758 Nr: 5326-48.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maramar Comercio de Derivados de Petróleo Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAGAS E ESCORSIN-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para providenciar o recolhimento das custas devidas e 

nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103375 Nr: 4497-67.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erimilton Tomaz Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIENE SOARES DA COSTA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVID INÁCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:48057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para providenciar o recolhimento das custas devidas e 

nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105126 Nr: 5551-68.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Radar Agro Aérea Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Lódea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Di Beneditto Júnio - 

OAB:12.234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para providenciar o recolhimento das custas devidas e 

nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106937 Nr: 6548-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janival Moraes Piagem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de Associados 

do Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu, Gilberto Mendes Leoncini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Alves Matos - 

OAB:18.173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT, Daniel Victor Farias Castro - OAB:17.609, Jose 

Henrique da Silva Vigo - OAB:17.074-A - MT, Vanessa Rocha de 

Oliveira - OAB:18.714

 Certifico para os devidos fins, que o embargante foi intimado por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim 

de comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do 

NCPC)e nada apresentou aos autos, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96250 Nr: 480-85.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimado por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos documento de 

identidade da exequente e ficou inerte em sua obrigação, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 105569 Nr: 5803-71.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEdS, ECVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de 10 (dez) dias, para 

o Juízo deprecante encaminhar os documentos solicitados e nada foi 

apresentado ao feito, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103584 Nr: 4628-42.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Bampi Brasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Paulek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Vardânega Verona - 

OAB:8.013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para providenciar o recolhimento das custas devidas e 

nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56221 Nr: 1113-04.2015.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para apresentar o endereço atualizado do requerido, no 

prazo de 10 (dez) dias e nada foi juntado aos autos, até a presente data. 

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70912 Nr: 3892-92.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.AGATMA MOURA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SANTANA MORAIS 

- OAB:24933/O, JOELMA RODRIGUES ALVARES - OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT, EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO - OAB:45848

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide e apenas a parte 

autora peticionou no processo, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73309 Nr: 4982-38.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVILSON SANTANA SILVA - ME, EVILSON 

SANTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data, não foi devolvido 

o AR ou carta de citação expedida e enviada em nome do executado 

Evilson Santana Silva - ME, razão pela qual, nesta data, faço novamente, o 

envio da carta de citação supra ao correio. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82719 Nr: 4690-19.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO E DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi citado via correio, para 

efetuar o pagamento do débito, no prazo legal ou apresentar embargos e 

nada foi apresentado ao processo, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55588 Nr: 749-32.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi citado via correio, para 

efetuar o pagamento do débito, no prazo legal ou apresentar embargos e 

nada foi apresentado ao processo, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8376 Nr: 658-54.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: Ao tentar expedir o RPV a requisição 

não era salva informando o sistema do TRF 1ª Região que o valor excedia 

os 60 salários mínimos. Ao verificar com o COREJ eles afirmaram que o 

valor que fora homologado quando atualizado desde a data-base até o 

momento excedeu o teto de 60 salários mínimos, nos termos do art. 3, 

inciso I da Resolução CJF 458/2017, logo a parte autora deverá informar 

se o valor deve ser feito por precatório ou RPV com expressa renúncia 

nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82251 Nr: 4395-79.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos, 

quanto ao endereço da requerida e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83301 Nr: 5047-96.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Gonçalves Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide e apenas a parte 

ré peticionou nos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67538 Nr: 2190-14.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CLEITON ARAUJO DE 

MEDEIROS - OAB:15107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerente foi intimado via edital, 

para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção e nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79915 Nr: 2976-24.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736, Henrique A. F. Motta - OAB:RJ 113.815

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada para 

apresentar impugnação à contestação, em 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 335 do CPC e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59060 Nr: 2783-77.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domani Distribuidora de Veiculos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI R. PINTO & LEAL BARBOSA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A, Rafael Costa Bernardelli - OAB:MT 13.411-A, RODRIGO 

LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme AR juntado aos autos, o 

requerido foi citado e intimado dos termos desta ação e nada apresentou 

ao processo, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67222 Nr: 2124-34.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA AMERICO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que for de direito e ficou inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66700 Nr: 1984-97.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iram Borges de Moraes Rocha 

- OAB:32.842 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerente foi intimado via edital, 

para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção e nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73916 Nr: 5195-44.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivaldo Jeorge da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARY AUTOMOVEIS LTDA, General Motors 

do Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, Fábio Rivelli - OAB:19023A

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide, e apenas a parte 

ré peticionou nos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78985 Nr: 2348-35.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Flávio de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78985 Nr: 2348-35.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Flávio de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de 90 (noventa) dias 

de suspensão destes autos, sem nenhuma manifestação da parte 

interessada, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18593 Nr: 2424-06.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Sirio Pereira Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 
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OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando os documentos juntados pessoalmente pela esposa do 

requerente, consoante certidão de fls. 152/160, intime-se o advogado da 

parte autora, para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68645 Nr: 2724-55.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT, Murilo Souza Guimaraes - OAB:12681-A - MT

 SENTENÇA

Homologo o acordo para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do NCPC.

 Sem custas e honorários nos termos do acordo.

 Após trânsito julgado, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52568 Nr: 2203-81.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ramos de Lima, Maria Conceição Leite 

Luz Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aldair Carvalho - 

OAB:15122, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:OAB/MT 17.908

 SENTENÇA

Homologo o acordo acima mencionado para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do NCPC.

 Custas já pagas e honorários nos termos do acordo.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92497 Nr: 10692-05.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESARINA ALVES DA CUNHA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90629 Nr: 9632-94.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERONONIMO WOICIEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67667 Nr: 2250-84.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa de Amparo À Familia, Idoso, Criança e 

Adolescente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Alegre do Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Marcio Vareiro - 

OAB:MT 15.287/B, LAURO JOSÉ DA MATA - OAB:3774, Raphael Alves 

Cristiano - OAB:23523/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 Encerrada a instrução, abra-se vista a parte autora e parte ré para, em 

prazos sucessivos de 15 dias, apresentarem razões finais escritas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86013 Nr: 6789-59.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT

 Certifico para dos devidos fins, que o advogado nomeado como curador 

especial, Dr. Itiel Gomes Costa - OAB/MT 21499, foi intimado da nomeação, 

bem como para apresentar contestação, no prazo legal e ficou inerte em 

sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87730 Nr: 7889-49.2017.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELESTRINO TERESA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINAR SOARES CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Valter da Silva Costa - OAB:OAB/MT 

9704-A

 Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54841 Nr: 280-83.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adimildo Basilio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o apelado foi intimado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC) e nada 

apresentou aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70818 Nr: 3846-06.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNÓLIA FERREIRA PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito ou requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias e nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75653 Nr: 285-37.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laize Fabiane de Miranda Klos, ATFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Todescato Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas por meio de 

seus advogados, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem razões 

finais escritas e nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51574 Nr: 1346-35.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catia Horner de Almeida, Marcelo Rosseto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providênciar o pagamento das custas para 

distribuição da carta precatória expedida nestes autos, para ser enviada 

ao Juízo da Comarca de Itaúba/MT, ou compareça na secretaria da 1ª 

Vara para retirar a precatória supra e tomar as devidas providências para 

sua distribuição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82663 Nr: 4652-07.2017.811.0059

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olenice Ribeiro da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Ferraz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT

 Trata-se de ação cautelar de sequestro com pedido de liminar inaldita 

altera parts proposta por OLENICE RIBEIRO DA SILVA em face de 

ADELSON FERRAZ DA COSTA, ambos qualificados nos autos.

É o relatório. Decido.

Da analise detida dos autos, verifico que, na ação principal (dissolução de 

união estável c/c partilha de bens– código 68645), as partes, em audiência 

de instrução e julgamento, entabularam acordo, razão pela qual a presente 

cautelar deve ser extinta, sem resolução do mérito, pela falta de interesse 

processual superveniente.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

NCPC.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108193 Nr: 7128-81.2018.811.0059

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Miguel de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Graziela Martins Porto - 

OAB:12579/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido 

liminar para o fim de suspender provisoriamente o protesto da CDA n. 

20146007, no valor de R$ 183.319,29, protocolada junto ao 2º Serviço 

Notarial e Registral de Porto Alegre do Norte/MT, mas mediante caução em 

dinheiro, real ou fidejussória, a ser prestada no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de revogação.Prestada a caução, expeça-se ofício ao 

mencionado Cartório. Por derradeiro, determino a citação da parte 

requerida para, caso queira, apresentar contestação, dentro do prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22038 Nr: 2128-47.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Gomes dos Santos Erthal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, Vinício Vargas Leite - OAB:11.213 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000282-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000282-31.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIO CASTRO DE SOUZA REQUERIDO: VANDERLUCIO 

FERNANDO SANTANA Aqui se tem ação de guarda com pedido liminar, 
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ajuizada por ANTÔNIO CASTRO DE SOUZA em face de VANDERLÚCIO 

FERNANDO SANTANA. Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar, 

bem como foi designada audiência de conciliação. Realizada a audiência, 

restou a autocomposição infrutífera. Após, o demandado apresentou 

contestação. Na sequência, este Juízo determinou a realização de estudo 

psicossocial junto ao lar em que vivam as partes. Por fim, sobreveio aos 

autos informações de que o requerente teria vindo à óbito, tendo, na 

sequência, seu espólio pugnado pela extinção da demanda sem resolução 

de mérito. É o relatório. Fundamento e decido. O direito material almejado 

pela requerente reveste-se de caráter personalíssimo, sendo sua principal 

característica a intransmissibilidade, sendo cediço, ainda, que inexiste 

qualquer pedido de cunho patrimonial in casu. Com efeito, sendo noticiado 

o óbito do postulante da demanda, constata-se a ausência de pressuposto 

para o desenvolvimento válido desta ação. Assim, sem maiores 

digressões, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, julgo e declaro extinta. Isento de custas e despesas processuais, 

ante a gratuidade judiciária concedida. Ciência ao Ministério Público. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de 

findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe. Porto 

Alegre do Norte/MT, 07 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000282-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000282-31.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIO CASTRO DE SOUZA REQUERIDO: VANDERLUCIO 

FERNANDO SANTANA Aqui se tem ação de guarda com pedido liminar, 

ajuizada por ANTÔNIO CASTRO DE SOUZA em face de VANDERLÚCIO 

FERNANDO SANTANA. Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar, 

bem como foi designada audiência de conciliação. Realizada a audiência, 

restou a autocomposição infrutífera. Após, o demandado apresentou 

contestação. Na sequência, este Juízo determinou a realização de estudo 

psicossocial junto ao lar em que vivam as partes. Por fim, sobreveio aos 

autos informações de que o requerente teria vindo à óbito, tendo, na 

sequência, seu espólio pugnado pela extinção da demanda sem resolução 

de mérito. É o relatório. Fundamento e decido. O direito material almejado 

pela requerente reveste-se de caráter personalíssimo, sendo sua principal 

característica a intransmissibilidade, sendo cediço, ainda, que inexiste 

qualquer pedido de cunho patrimonial in casu. Com efeito, sendo noticiado 

o óbito do postulante da demanda, constata-se a ausência de pressuposto 

para o desenvolvimento válido desta ação. Assim, sem maiores 

digressões, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, julgo e declaro extinta. Isento de custas e despesas processuais, 

ante a gratuidade judiciária concedida. Ciência ao Ministério Público. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de 

findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe. Porto 

Alegre do Norte/MT, 07 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53467 Nr: 2935-62.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Teixeira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48191 Nr: 3964-84.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10827 Nr: 1177-92.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 65693 Nr: 1592-60.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS TAVARES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 álise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a 

incapacidade laborativa da autora é TOTAL e PERMANENTE, afirmando 

que a requerente não é suscetível de reabilitação profissional, conforme 

as respostas aos quesitos 6 e 7 da Autora.Nesse passo, como já 

salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de 

aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91:Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.”Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação do autor, impositiva se faz a procedência do pleito 

inicial.Impende salientar que conforme consta do quesito 9, a pericianda 

necessita da assitênciapermanete de outra pessoa, fazendo jus, pois, ao 

adicional do artigo 45 da Lei nº 8.213/91, o chamado adicional de grande 

invalidez.Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial 

do benefício, anoto que este deverá ser a data do requerimento 

administrativo.Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente 

em perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, 

uma vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão.DISPOSITIVOAnte tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz
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 Cod. Proc.: 81616 Nr: 3941-02.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernane Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil para condenar o INSS a implantar o benefício de amparo 

assistencial à autora, no valor de um salário mínimo, bem como a pagar as 

parcelas vencidas e vincendas, desde o requerimento administrativo. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

IMEDIATAMENTE, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado.Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016)Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária deve incide desde o vencimento de cada parcela, 

segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o índice 

IPCA-15.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10%(dez por cento) da 

condenação, a ser apurada em liquidação, observados os termos da 

Súmula 111 do STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 96571 Nr: 676-55.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oli José do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário.Em relação aos 

juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são 

eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em 

vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária deve incide desde o vencimento de cada parcela, 

segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o índice 

IPCA-15.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96125 Nr: 404-61.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à pensão por 

morte para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor a ser 

calculado pelo demandado, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas em 

atraso, também no valor a ser apurado pelo requerido (vigente à época), 

relativas ao benefício devidas desde a o óbito da ex-companheira, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário.Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário IMEDIATAMENTE, observando-se que o pagamento de 

eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em 

julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016)Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o 

índice IPCA-15.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observados os termos da 

Súmula 111 do STJ.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante 

equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser 

devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48579 Nr: 4332-93.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Fragoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 4332-93.2013.811.0059 (código 48579)

Aqui se tem ação previdenciária.

 Fixo o prazo de 15 dias para que a parte Autora se manifeste quanto à 

apresentação da Apelação contida nas folhas 86 a 93. Após, 

encaminhe-se estes autos à Superior Instância .

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte-MT, 04 de dezembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98786 Nr: 1904-65.2018.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADS, HAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito e julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de:- FIXAR a obrigação alimentar a ser 

suportada pelo requerido NARDEL ALVES BOTELHO em favor de 

HELOIZA ALEXANDRE BOTELHO em valor mensal correspondente 30% do 

salários mínimo, devendo arcar, ainda, com o pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias - a expedição de 

Ofício para que seja descontado em folha do requerido, o pagamento dos 

alimentosCondeno o réu ao pagamento das custas e taxas processuais, 

bem como ao pagamento ao advogado do autor dos honorários 

advocatícios no montante equivalente a 10%(dez por cento) da 

condenação, ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública nos 

termos do artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar 80 de 1994, sob 

condição suspensiva de exigibilidade , nos termos do artigo 98, §3º, do 

Código de Processo Civil. Em tempo, deverá a parte autora manifestar-se 

nos autos informando se houve o efetivo cumprimento da prestação de 

alimentos conforme decisão inicial. Assinalo que, acaso negativo, deverá 

dizer os meios exequíveis para efetivo cumprimento, ficando, desde já, 

indeferido eventual pedido de arbitramento de multa diária.Outrossim, nos 

termos do artigo 1.012, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil, a 

presente sentença produzirá seus efeitos imediatamente após a sua 

publicação no que se refere aos alimentos ora fixados.P.R.I.C.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo mediante a adoção das formalidades de praxe.Porto Alegre do 

Norte/MT, 26 de novembro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11567 Nr: 215-35.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Oripe Jacinto de Deus, Vg. "Chiquinho"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária. Prolatada sentença, o INSS apresentou 

tempestivamente Recurso de Apelação. Desta feita, determino a intimação 

da Autora, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15dias 

úteis, conforme estabelecido no artigo 1010,§1º do Código de Processo 

Civil. Assinalo, por oportuno, que decorrendo com ou sem manifestação o 

prazo supra, a Secretaria deverá expedir o necessário par remessa dos 

autos à Superior Instância, para análise dos recursos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21533 Nr: 1767-30.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Sofia Ramos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1767-30.2011.811.0059 (código 21533)

Aqui se tem ação previdenciária.

 Prolatada sentença, o INSS apresentou Apelação, fazendo a ressalva 

que caso a parte contrária aceite a atualização dos valores atrasados, 

desiste do recurso.

Desta feita, intimo a parte Autora para que se manifeste se aceita ou não 

os termos da Autarquia (folha 117),ou, preferindo para que querendo, 

apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme 

estabelecido no artigo 1.010, §1º do Código de Processo Civil.

Após volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte-MT, 03 de dezembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12715 Nr: 1214-85.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

regularizar a situação cadastral junto a receita federal para viabilizar a 

expedição do RPV.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71384 Nr: 4099-91.2016.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGSC, LGSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta - OAB:20.613-A/MT

 Aqui se revela ação de cobrança de alimentos, cumulada com ação de 

investigação de paternidade, ajuizada por Lara

 Geovanna Santos Costa, representada por sua genitora PAULA GRACIELI 

SANTOS COSTA, em face de Abadias Pereira Henrique.

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, restando, 

contudo, prejudicado o ato, em virtude da citação infrutífera do requerido. 

Também restou infrutífera a citação por hora certa, tendo ocrrido, por isso, 

a citacão por edital.

 Após, foi nomeado defensor dativo para o Requerido, o qual apresentou 

contestação por negativa geral.

 Não obstante, a Requerente juntou informações (referência 97 ), 

declinando a provável localização atual do Requerido.

Em tempo, designo nova audiência de conciliação, nos moldes do artigo 

694 e 695, ambos do Código de Processo Civil, para o dia 26 de fevereiro 

de 2019, às 16h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Desta feita, intime-se a parte ré para comparecimento à audiência, 

devendo o mandado conter apenas os dados necessários ao postulante e 

à audiência, não podendo ser-lhe encaminhada cópia da petição inicial, 

nos termos do artigo 695, §1º do Código de Processo Civil, ficando à ré, 

porém, assegurada a consulta ao processo a qualquer momento.

Frise-se que a intimação deverá ocorrer até o dia 05/02/2019, devendo o 

Oficial de Justiça advertir o citando de que, acaso reste infrutífera a 

conciliação, novas manifestações deverão ser apresentadas no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização da audiência, exceto em casos de 

suspensão do processo, nos moldes do artigo 694, parágrafo único, do 

CPC.

Ressalto, por oportuno, que ambas as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, tal como 

prevê o artigo 695, §4, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98802 Nr: 1912-42.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT, Keytiane Severina de Freitas Ferreira - OAB:12481/B 

MT, Mário Sérgio dos Santos Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Em razão de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 
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determinar a ré que promova a retirada do nome da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como para CONDENAR a ré ao 

pagamento da compensação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

danos morais.Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos 

danos morais devem ser computados desde a data do evento danoso, por 

se tratar de responsabilidade extracontratual. Já o percentual relativo aos 

juros dever ser de 1% ao mês (um por cento), nos termos do artigo 406 do 

Código Civil. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada 

segundo o índice IPCA e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data 

da citação.Condeno a parte ré ao pagamento de honorários em favor do 

advogado da autora no percentual de 10% (dez por cento) do valor da 

condenação.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12715 Nr: 1214-85.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1214-85.2008.811.0059(Código:12715)

Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou 

com pedido de cumprimento de sentença, apresentando os respectivos 

cálculos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado externou sua concordância com os valores.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da concordância do executado com a planilha acostada ao feito, 

páginas 132/134, deverá o Gestor Judiciário cumprir as disposições 

insertas no artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com efeito, deverá a parte autora apresentar os dados bancários para 

fins de expedição dos alvarás de levantamento.

Em tempo, defiro, desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais.

Após, depositados na conta judicial e devidamente vinculados os valores, 

intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 

manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial, nos termos do 

Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Na sequência, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo 

suso, tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20133 Nr: 797-30.2011.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 797-30.2011.811.0059 (código 20133)

Tendo em vista o silêncio do executado, acolho a planilha acostada ao 

feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Porto Alegre do Norte/MT, 05 de dezembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53725 Nr: 3175-51.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudes Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moises Ferreira Junior - 

OAB:46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3175-51.2014.811.0059 (código 53725 )

Aqui se tem ação previdenciária.

 Prolatada sentença sem resolução do mérito, o INSS apresentou 

tempestivamente Recurso de Apelação.

Desta feita, determino que se A Autora, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme estabelecido 

no artigo 1.010, §1º do Código de Processo Civil.

Assinalo, por oportuno, que decorrendo com ou sem manifestação o 

prazo supra, a Secretaria deverá expedir o necessário para remessa dos 

autos à Superior Instância, para análise dos recursos.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte-MT, 03 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81105 Nr: 3640-55.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Miriam Patzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS 

- OAB:17569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Restituo os autos à Secretaria Judicial a fim de que seja certificado 

eventual trânsito em julgado da sentença proferida em 16/12/2017, 

referência 39.

Após, arquivem-se os autos, na condição de findo, sem necessidade de 

novas intimações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89587 Nr: 9060-41.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Gomella de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DIAS SARDINHA 

SEGURASSE - OAB:161187/rj, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3098/O

 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70219 Nr: 3563-80.2016.811.0059
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Carlos de Souza, CARLOS AUGUSTO 

DE SOUZA, GEISA RANIELLE PERES DE SOUZA, HELEM CRISTINA 

SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 INTIMO a defesa dos réus CRISTIANO CARLOS DE SOUZA, GEISA 

RANIELLE PERES DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO DE SOUZA e HELEM 

CRISTINA SANTOS LOPES, por intermédio de seu advogado, Dr. Mário 

Sérgio dos Santos Ferreira Júnior - OAB/MT nº 12622, acerca da 

audiência de instrução designada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de 

Alto Taquari (Deprecado) para o dia 13 de dezembro de 2018, às 

14h15min, para inquirição da testemunha ANA PAULA CARDOSO INÊS DE 

ALMEIDA, solenidade esta que ocorrerá no Edifício do Fórum daquela 

Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109766 Nr: 7970-61.2018.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSL, ALAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT

 ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância 

com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão temporária do 

representado WERBERSON DE SOUSA LOPES, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.Expeça-se o mandado de prisão temporária, em duas vias, 

entregando-se uma delas ao representado, que servirá como nota de 

culpa, nos exatos termos do artigo 2ª, §4º da Lei 7.960/89.Decorrido o 

prazo de detenção temporária, deverá o representado ser imediatamente 

posto em liberdade, conforme estabelece o artigo 2º, §7º, da lei 

retrocitada, salvo se já tiver sido prorrogada sua prisão temporária ou 

decretada sua prisão preventiva.Ao mesmo tempo, DEFIRO o pedido de 

busca e apreensão domiciliar, em desfavor dos representados IARA DE 

SOUZA AMORIM, DIVINA SILVA PEREIRA, ALEXANDRO LINO ALVES DA 

SILVA, WERBERSON DE SOUSA LOPES e DIVINO ALVES PEREIRA, a 

serem cumpridas exclusivamente nos seguintes endereços:1. IARA DE 

SOUZA AMORIM: Ferro Velho do Din, Setor Santa Genoveva, 

Confresa/MT;2. DIVINA SILVA PEREIRA e WERBERSON DE SOUSA 

LOPES: Rua Santa Inês, n.32, Setor Santa Genoveva, Confresa/MT;3. 

ALEXANDRO LINO ALVES DA SILVA: Rua Santa Genoveva, n.32, Setor 

Santa Genoveva, Confresa/MT;4. DIVINO ALVES PEREIRA: Fazenda 

localizada a aproximadamente 40km do município de Canabrava do 

Norte/MT, região conhecida como Cedro (coordenadas geográficas 

10.972336S, - 52037536W. (...) Diligencie-se e cumpra-se.Porto Alegre do 

Norte-MT, 12 de novembro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOSJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109833 Nr: 8008-73.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Andre Sandy Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Da análise detida dos autos, verifica-se permanecerem inalteradas as 

razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva do indiciado, na 

medida em que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a 

ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do 

cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública.

Importante registrar que os bons predicados pessoais do indiciado são 

insuficientes, por si só, para ensejar a revogação da medida extrema.

Assim, conclui-se a existência de motivação idônea a justificar a prisão 

preventiva.

ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva, mantendo-se o decreto preventivo 

anteriormente prolatado pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

 No mais, aguarde-se a apresentação da resposta à acusação no prazo 

legal, bem como cadastre-se o advogado Dr. Wueiner Vilela, OAB/GO nº 

18969.

 Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109766 Nr: 7970-61.2018.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSL, ALAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT

 Tendo em vista a procuração outorgada pelo representado Alexandre 

Lino Alves da Silva (ref.04), cadastre-se o advogado no sistema Apolo, 

para que receba as devidas intimações.

No mais, considerando a juntada de ref. 07, aguarde-se o prazo da prisão 

temporária de Werberson de Sousa Lopes.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107339 Nr: 6738-14.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Para readequar a pauta, redesigno a audiência retro para o dia 24 de abril 

de 2019, às 14h00min (horário oficial de MT).

Intime-se o acusado.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100314 Nr: 2681-50.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE CONFRESA-MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel das Neves Souza Lima, Leandro 

Anunciação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Tendo em vista o recebimento da apelação interposta, intime-se o 

apelante para, no prazo de 08 (oito) dias, apresentar as respectivas 

razões de apelação.

Na sequência, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público Estadual para 

oferecimento das respectivas contrarrazões.

Por fim, reitero a decisão anterior, devendo a Secretaria Judicial formalizar 

os executivos de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 107378 Nr: 6765-94.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Vebber Junior, Rubens Correia dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria do estado de 

Mato Grosso - OAB:, Tiago Ferreira de Morais - OAB:22588/O

 Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

dezembro de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato 
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Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se mandado de intimação à vítima e às testemunhas.

Requisite-se a presença dos policiais civis arrolados.

Expeça-se mandado de intimação aos acusados para serem ouvidos em 

interrogatório, devendo, ainda, ser requisitada a escolta de Rubens 

Correia dos Santos junto à Cadeia Pública local.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50518 Nr: 437-90.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Pereira da Silva, Lucas Ledra Terra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT, Sandro José Luz Costa - OAB:8954/MT

 INTIMO a defesa do réu FELIPE PEREIRA DA SILVA, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Sandro José Luz Costa - OAB/MT nº 8954 para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar as suas alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50518 Nr: 437-90.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Pereira da Silva, Lucas Ledra Terra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT, Sandro José Luz Costa - OAB:8954/MT

 Autos 437-90.2014.811.0059 (Código 50518)

Ante a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, abra-se 

vistas dos autos à defesa dos acusados para que, no prazo legal, 

apresente os memoriais finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 109383 Nr: 7766-17.2018.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, ALAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT

 Aqui se tem representação pela prisão preventiva de Sávio Souza 

Mendes e Alexandre Lino Alves da Silva.

Colhido o parecer ministerial, este Juízo deferiu o pedido formulado pela 

Autoridade Policial de Confresa, decretando a prisão preventiva de Sávio 

Souza e Alexandre Lino.

Por conseguinte, sobreveio informação de que a prisão em face de 

Alexandre havia sido cumprida.

Em audiência de custódia, a defesa de Alexandre pugnou pela concessão 

de sua liberdade provisória, aduzindo que os depoimentos prestados 

pelas testemunhas seriam conflitantes, além de que o autuado seria 

trabalhador assalariado e que não se furtaria à aplicação da lei penal.

Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido da defesa, sendo 

fundamento que os indícios suficientes de autoria subsistiam.

Na sequência, a defesa formulou novo pedido de concessão de liberdade 

provisória, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão.

Em seu novo pedido, a defesa repisou os argumentos de que os 

elementos contidos nos autos seriam frágeis, de modo que não 

justificariam a decretação da prisão.

DECIDO.

Encontram-se nos autos elementos autorizadores para concessão da 

liberdade provisória.

Veja-se que o juiz que presidiu a audiência de custódia manteve a prisão 

preventiva alicerçado na necessidade de aguardar-se a conclusão do 

inquérito, o que já se deu com, inclusive, o oferecimento da denúnica.

Ademais, o próprio magistrado presidente da audiência de custódia e que 

decretou a prisão prevetiva do representado já havia decidido ter 

desaparecido o risco à aplicação da lei penal e processual penal.

Assim, não há outro caminho a não ser conceder liberdade provisória ao 

representado.

À aqueles fundamentos apontados pelos juiz que decretou a prisão e 

depois sinalizou para o possível desaparecimento da necessidade da 

continuidade da segregação cautelar, agrega-se, neste momento, outros 

fundamentos a seguir:

Não consta nos autos da investigação policial qualquer justificativa para 

ausência de interrogatório do senhor Alexandre em sede policial. Foi dito 

pela autoridade policial que ele não era encontrado na Comarca, mas 

consta que ele compareceu na sede da Polícia Civil para ser interrogado 

em outro procedimento no dia 24/10/2018, além de existir nos autos 

demonstração de que ele tinha domicílio e emprego na Comarca desde, 

pelo menos, 20/08/2018.

É certo que haja possível indício de que tenha se evadido da Comarca logo 

após os fatos porque consta declaração de uma pessoa nos autos onde é 

dito que Alexandre estaria em Goiás em dezembro de 2016, quando ele foi 

visto em Confresa no mesmo mês, na festa relatada como sendo o ponto 

de partido do desenrolar dos fatos. Mas, mesmo que tenha deixado a 

região logo após os fatos, retornou e adquiriu emprego na cidade e nela já 

estava estabelecido há vários meses. Some-se a este fato a circunstância 

de autoridade policial não ter conseguido explicar as diligências ou 

ausências delas na tentativa de encontrar o suspeito Alexandre, o que 

leva a indicar que, apenas quando o suspeito compareceu à sede da 

Polícial Civil para depor em outro procedimento é que teria despertado na 

investigação a necessidade de prender o representado porque o pedido 

foi formulado um dia depois de ele ter comparecido à sede da polícia.

Ademais, os elementos representativos de indícios de autoria são 

extremamento frágeis em face de Alexandre, porque baseados apenas 

em depoimentos de pessoas que já afirmaram, em outra ocasião, não ter 

prestado atenção naqueles que pilotavam a motocicleta no dias dos fatos.

Assim, por vários ângulos, vê-se que o representado poderá responder 

em liberdade às acusações que pesam contra ele.

 Por isso, DEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, estabelecendo 

as seguintes condições:

a) apresentar-se, por si próprio, no prazo de 48 horas, depois da 

liberdade, na Secretaria da 3ª Vara Criminal para apresentar comprovante 

de endereço na Comarca e telefone atualizado;

a) ausentar-se da Comarca apenas quando autorizado por ordem judicial;

c) ser encontrado para ser intimado para atos de inquérito policial ou ação 

penal;

d) não frequenar bares e eventos em casas norturnas;

e) manter ocupação lícita ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Expeça-se alvará de soltura por meio do Sistema BNMP 2.0, que não 

deverá ser cumprido apenas se outro motivo o mantiver preso.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento do mandado de prisão de 

Sávio Souza Mendes.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25702 Nr: 762-54.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Ferreira de Freitas, Elzira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538

 Certifico que o alvará de ref.159 encontra-se na secretaria assinado, 

motivo pelo qual intimo as partes interessadas para retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45005 Nr: 2926-84.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para querendo no 

prazo legal impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44888 Nr: 2864-44.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados que o perito médico 

nomeado agendou o dia 17/12/2018 às 20:00 horas para realizar a perícia 

no Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29399 Nr: 725-90.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Bento Camargo, Ivair Erlich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da parte autora, diante do transcurso do prazo 

da suspensão, para, no prazo legal, requerer o que entender de direito, 

conforme decisão de ref. 79.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12268 Nr: 19-83.2011.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Tassotti, Gracieli Sartori Tassotti, Jean Carlos 

Sartori, representado por Carlos Sartori e Rosemeri Dal F. Sartori, Felipe 

Dal Forno Sartori, representado por Carlos Sartori e/ou Rosemeri Sartori, 

Carlos Sartori, Rosemeri Dal Forno Sartori, Rubia Sartori, Davi Sartori, 

Bernadete Costa Beber Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alfredo Wendelino Wolfart, 

representado por Jacó Wolfart, Valdemiro Dilschneider, Alírio Dilschneider, 

John David Nevim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thainara Jéssica da Silva Aued - OAB:24598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Colussi Gomes - 

OAB:31521/SC, Karine de Góis Conradi - OAB:, Roselene Schmidt 

Winter - OAB:36.624/SC, Sílvia Cristina Giraldelli - OAB:12.854/B MT

 Intimo a Dr. SILVIA CRISTINA GIRALDELLE, inscrito na OAB/MT sob o n.º 

12854-B, da nomeação como defensora dativa, para que defenda os 

interesses do requerido JOHN DAVD MENIN, nos termos do art. 14 da Lei 

nº 1.060/50 com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26450 Nr: 1032-78.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMdSF, BMdSF, EBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da parte autora, diante do transcurso do prazo 

da suspensão, para, no prazo legal, requerer o que entender de direito, 

conforme decisão de ref. 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37984 Nr: 2519-15.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Ferreira Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, diante da interposição do Recurso de apelação, procedo a 

INTIMAÇÃO do apelado, para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15(quinze) dias.

Decorrido o prazo, os autos serão remetidos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, conforme dispõe o 

art. 1010 §3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45008 Nr: 2929-39.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Moreno de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seus advogados para querendo no 

prazo legal impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23984 Nr: 113-89.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER-M, ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da parte autora, diante do transcurso do prazo 

da suspensão, para, no prazo legal, requerer o que entender de direito, 

conforme decisão de ref.84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45002 Nr: 2923-32.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirlei Tonietto da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para querendo no 

prazo legal impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 45009 Nr: 2930-24.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walli Dumke Kreutzfeldt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seus advogados para querendo no 

prazo legal impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43771 Nr: 2313-64.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozana Souza do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR VELOZO JUNIOR - 

OAB:120198, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente através de seu advogado para querendo impugnar a 

contestação no praazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21715 Nr: 734-57.2013.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS JURADOS E SUPLENTES

O Dr. Rafael Depra Panichella, Juiz Presidente do Tribunal do Juri da 

Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, na forma da lei etc., FAZ SABER, a 

todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, 

na forma do artigo 427 do CPP, foram sorteados os cidadãos abaixo 

relacionados para servirem como jurados e suplentes na Primeira Sessão 

Ordinária do Tribunal do Júri local, com início previsto para o dia 15 de 

fevereiro de 2019, às 09:00 hs, ficando pelo presente edital convocados a 

comparecer na referida data e horário, no Plenário da Câmara Municipal, 

sito na Rua Rio de Janeiro, 42, Porto dos Gaúchos-MT.

 1- NOALIS FERREIRA DE CASTRO Func. Público P. Gaúchos

2- ALAN HONORATO HERCULANO Func. Público P. Gaúchos

3- JULIANA TINEU NUNES ZECCHIN Comerciante P. Gaúchos

 4- BELMIRO JOSÉ PEIXOTO Func. Público P. Gaúchos

 5- MAURICIO PEDRO CASTILHO Comerciante P. Gaúchos

6- MARCIANE SERAFINE Eng. Florestal P. Gaúchos

7- ADILSON PAIVA DOS SANTOS Func. Público P. Gaúchos

8- MAGNO APARECIDO REATO Comerciante P. Gaúchos

9- JOSE NILTON DE BRITO Pecuarista N. H. Norte

10- MARCELO DE SOUZA Comerciante P. Gaúchos

11- ELIANE OLIVEIRA BONFIM Empresária P. Gaúchos

12- CELSO LUIZ CARDOSO Professor P. Gaúchos

 13- DENISE LEMKE Do Comércio P. Gaúchos

14- CRISTIANE DE JESUS MELO Func. Público P. Gaúchos

15- CAMILA ISERNHAGEN ALMEIDA Escriturária P. Gaúchos

 16. TAMIRYS LUDWIG TEIXEIRA Belª. Direito P. Gaúchos

17- ANA CRISTINA DE OLIVEIRA Func. Público P. Gaúchos

18- CAMILA APARECIDA DE LIMA Func. Público P. Gaúchos

19- EDUARDO AP. XAVIER Comerciante P. Gaúchos

20- ROBERTO REZER Func. Público G. São João

21- ALINE DE ROSSI CALIBAS Comerciante P. Gaúchos

22- VIVIANE STANISZEWISKI Veterinária P. Gaúchos

23- VANESSA SANTONI Func. Público P. Gaúchos

 24- NADIR APARECIDA FERREIRA Comerciaria P. Gaúchos

25- GEOVAN NUNES DE SOUZA Mecânico P. Gaúchos

 SUPLENTES

1- PAULO RICARDO DIAS Func. Público N. H. Norte

2- DERENICE DA SILVA RIBEIRO Func. Público P. Gaúchos

3- EDEVALDO SOUZA ARCANJO Func. Público P. Gaúchos

4- ELIZANGELA ALVES NEVES Func. Público P. Gaúchos

 5- DANIEL FERREIRA DE SOUZA Func. Público P. Gaúchos

6- WILLIAN RODRIGUES DE ARAUJO Func. Público P. Gaúchos

7- FLÁVIO MARTINS VAZ Comerciário P. Gaúchos

8- JOSÉ CARLOS DE CARVALHO Func. Publico P. Gaúchos

9- JUNIOR ALMEIDA BRONNER Segurança P. Gaúchos

 10- LENIANA HEINEN FEITOSA Professora P. Gaúchos

 Porto dos Gaúchos-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Rogerio Dorneles do Nascimento

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22285 Nr: 344-53.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT

 INTIMO o réu através de seus advogados do teor da r. decisão ref. 211 e 

docálculo ref. 216.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-60.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

KELI DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Recurso interposto no prazo, dispensado o preparo, dado o 

deferimento provisório da assistência judiciária, meio adequado de 

insurgência, singular e na forma devida para combater o decisium, 

recorrível, tendo a parte recorrente interesse e legitimidade para 

manejá-lo. Força dos arts. 41 e 42 da Lei dos Juizados Especiais. 

Destarte, recurso recebido em seu regular efeito devolutivo, sem efeito 

suspensivo, nos termos do art. 43 da aludida Lei. Após apresentada as 

contrarrazões, cumpridas as formalidades legais e atendidos os 

pressupostos recursais, remetam-se os autos à Turma Recursal Única, 

com as nossas saudações. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010031-44.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO FERNANDO ZONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO FERNANDO ZONATTO OAB - MT0015489A (ADVOGADO(A))

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

DECISÃO Vistos. Instado a se manifestar sobre a apresentação da 

liquidação do cálculo pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça de id 12735769, o exequente discordou 

com a incidência da correção monetária e juros moratórios, pleiteando pela 
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elaboração de novo cálculo (id 12803531). O executado manifestou 

concordância com o pedido do exequente (id 16144412). Portanto, DEFIRO 

o pedido formulado pelo exequente e DETERMINO que seja novamente 

liquidado o cálculo pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça. No entanto, informando que deverá ser 

observado o dia da expedição de cada certidão de crédito objeto da 

presente execução quanto da incidência da correção monetária e juros 

moratórios, bem como a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições, para tanto, 

DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente execução ao Departamento responsável para que 

proceda a liquidação do valor. Com a respectiva realização da liquidação, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos 

autos. Aportando manifestação, de ambas as partes, de concordância 

com o valor apurado em aludido cálculo, fica desde já determinada a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da 

parte executada para quitação no prazo legal, adotando as providências 

de praxe, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º); Caso contrário, havendo discordância, tornem os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000007-42.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro, DEFIRO a expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, assim, EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido 

o referido valor a conta indicada nos autos. Após, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000050-42.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE FERREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO HORIZONTE - 

COOPERNONTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dê prosseguimento ao processo, promovendo as diligências que lhe 

competem, indicando bens passíveis de penhora e apresentando planilha 

atualizada do débito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000126-66.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

DESPACHO Vistos. Apresentado o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado pela parte exequente após a sentença que julgou 

extinto o presente processo pela falta de tal diligência, conforme sentença 

de id 15918806 e certidão de id 16132850. Dessa forma, considerando 

que as certidões originais foram carimbadas pela Secretaria, torno-as sem 

efeito. Assim, querendo a exequente executá-las deverá juntar cópia 

desses autos a nova execução. No mais, cumpra-se conforme sentença 

de id 15918806. Intimem-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000187-24.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se expeça ofício 

requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 100 UPF/MT), 

através do Sistema de Requisição de Pagamento – Precatórios – SRP, ou 

Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 

100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o 

pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado conforme dispõe o 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VII – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VIII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000188-09.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se expeça ofício 
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requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 100 UPF/MT), 

através do Sistema de Requisição de Pagamento – Precatórios – SRP, ou 

Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 

100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o 

pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado conforme dispõe o 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VII – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VIII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000189-91.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO que se expeça ofício 

requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 100 UPF/MT), 

através do Sistema de Requisição de Pagamento – Precatórios – SRP, ou 

Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 

100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o 

pagamento seja através de RPV, deverá ser efetuado conforme dispõe o 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VII – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VIII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000108-45.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

DESPACHO Vistos. Tendo em vista a manifestação de id 16725098, bem 

como considerando que as certidões originais foram carimbadas pela 

Secretaria, torno-as sem efeito. Assim, querendo a parte exequente 

propor nova ação para executá-las deverá juntar cópia desses autos para 

comprovação. No mais, cumpra-se conforme sentença de id 15918807. 

Intimem-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-98.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO BIDOIA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETLYN CAROLINE SCHMID OAB - MT0021200A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

UNIAO DE LOJAS LEADER S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da parte executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito 

para prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000013-49.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE REZENDE OAB - MT20953/A (ADVOGADO(A))

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO OAB - MT22269/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando que não foi efetuado o bloqueio de valores pelo 

Sistema BACENJUD, conforme resposta negativa ora juntada aos autos, 

INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25282 Nr: 624-87.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 INTIMAR a advogada Jéssica Rodrigues de Souza, OAB/MT n. 22870-0, 

para tomar ciência da nomeação na decisão ref. 71.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25282 Nr: 624-87.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial. Determino a intimação pessoal do réu para 

que informe se aceita a contraproposta oferecida pelo Ministério Público.

 Caso a proposta seja aceita, deverá o réu retirar as guias de pagamento 

no balcão da secretaria da Vara, devendo iniciar o pagamento em 30 

(trinta) dias a partir da intimação, e assim sucessivamente, devendo o 

valor ser depositado na conta única do TJ, para somente depois ser 

expedido Alvará em favor da entidade beneficiada, em consonância com o 

provimento nº 05/2015 da CGJ e da Resolução n° 154 -CNJ.

Após, vincule-se o valor aos autos das entidades cadastradas (Código 

26433, Autos nº 1027-56.2015.811.0019).

Caso não seja aceita a contraproposta, voltem conclusos para designar 

audiência de instrução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25282 Nr: 624-87.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Termo Circunstanciado n.º 624-87.2015.811.0019

Código: 25282

Juizado Especial

Vistos.

Diante da certidão de fl. 53, abram-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 10 de agosto de 2016.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39525 Nr: 295-18.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onestina Dias Pulcherio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diulisses Pulcherio Dias, Ulisses Pulcherio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse com pedido liminar proposta 

por ONESTINA DIAS PULCHERIO, em desfavor de ULISSES PULCHERIO e 

DIULISSES PULCHERIO DIAS, todos devidamente qualificados nos autos.

Em apertada síntese, aduz a autora que foi casada com o primeiro 

requerido durante o período de 1974 a 2011, nascendo dessa união o filho 

do casal e segundo requerido. Relata que em setembro de 2011 a autora e 

o primeiro réu formularam acordo de divisão amigável de uma área de 

793,43 hectares, deduzidas aproximadamente 165 hectares que se 

encontra em litígio com o Sr. Salvador; como resultado da divisão, os 

requeridos ficaram legítimos possuidores de 444,95 hectares, e a autora 

de uma área de 348,48 hectares, denominada Estância Carnaúba.

 Sustenta que após a formalização do divórcio a ora autora passou a 

residir na sua parte da fazenda e os requeridos na cidade de Alto Boa 

Vista. Ocorre que entendendo que o contrato possuía cláusulas leoninas, 

a requerente providenciou a notificação judicial dos mesmos, através do 

processo código n.º 38081, ocasião em que formalizou a rescisão do 

contrato, bem como a desocupação de sua parte da área. Em 11/07/2013 

e 20/08/2013, registrou boletins de ocorrência por se sentir ameaçada, 

pois os requeridos se negavam a retirar os gados pertencentes a eles da 

sua propriedade; que ainda lhe foi deferida medida protetiva. Alega que, 

apesar da medida protetiva e de terem sido notificados judicialmente para 

desocuparem a área, seu ex-marido e filho insistem em molestar a sua 

posse, mantendo o rebanho dentro da sua área. Entende que os requisitos 

para obtenção da proteção possessória estão preenchidos, pugnando 

pela procedência do pedido para que seja mantida na posse da área e 

para que os requeridos sejam proibidos de fazer novas turbações, sob 

pena de multa.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 23/71.

O pedido liminar foi deferido na decisão às fls. 78/82.

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação sustentando, 

em linhas gerais, que a documentação emitida pelo INCRA e o 

Compromisso de Divisão Amigável de Bens comprovam a posse dos 

requeridos sobre o bem descrito; que a única área em nome da autora no 

Projeto de Assentamento Carnaúba é de 100 hectares, conforme Certidão 

do INCRA. Explica que em conformidade com a cláusula quinta do contrato 

de partilha amigável, com a dissolução conjugal cada um ficaria com 50% 

(cinquenta por cento) dos bens e das dívidas, o que inclui a metade das 

benfeitorias; ocorre que a autora a seu bel prazer escolheu a área melhor 

aonde tem benfeitorias como residência, pastagens e só quer seu gado no 

local, tomando para si o direito de determinar onde seria sua parte. 

Combinaram, ainda, que as partes assumiriam imediatamente a posse do 

imóvel, restando convencionado que o filho do casal, segundo requerido, 

administraria o imóvel descrito na cláusula primeira até a sua venda. Nega 

que tenha havido turbação à posse da autora, haja vista que o primeiro 

requerido é meeiro e o segundo requerido administrador do imóvel. 

Ressalta que a autora tenta induzir o magistrado ao erro, pois jamais 

houve decisão judicial nos autos código n.º 38081 rescindo o contrato e 

determinando que os requeridos desocupassem a área (fls. 92/100).

 Acompanha a contestação os documentos de fls. 101/139.

Impugnação à contestação às fls. 141/148.

 Sobreveio decisão saneadora fixando os pontos controvertidos e 

designando audiência de instrução e julgamento (fls. 152/154).

Às fls. 155/156 e 157/159 a parte requerida e autora apresentaram o rol 

de testemunhas, a serem ouvidas na audiência de instrução.

 Na audiência de instrução, ausente a parte autora por motivo de saúde, o 

M.M juiz determinou que, finda a água situada na divisa das posses, a 

requerente autorizasse que os gados dos requeridos bebam água em sua 

área, caso não disponibilizasse de alternativa viável para a situação, bem 

assim redesignou a oralidade (fl. 167).

 Na audiência instrutória foram ouvidas as testemunhas da autora e da 

parte requerida. Ao final foi determinada a expedição de carta precatória 

para oitiva de duas testemunhas da parte autora (fls. 185/192).

 A audiência designada pelo juízo deprecado restou infrutífera, ante o não 

comparecimento das partes e testemunhas, resultando na devolução da 

missiva (fl. 221).

 Às fls. 226/231, o Requerido apresentou memoriais finais.

 Aberto o prazo para a parte autora, os autos foram retirados em carga 

pelo Dr. Márcio Castilho no dia 16/03/2018 e devolvido em 12/06/2018, sem 
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o oferecimento dos memoriais escritos.

 Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

 A autora ingressou com a presente ação possessória alegando que 

quando se divorciou do primeiro requerido formularam acordo de 

divisão/partilha amigável de uma área de 793,43 hectares denominada 

Fazenda Instância Carnaúba, da qual coube aos requeridos 444,95 

hectares e a ela 348,48 hectares. Então, passou a residir na sua parte da 

fazenda, mas entendendo que o contrato possuía cláusulas leoninas, 

notificou judicialmente os requeridos (código n.º 38081), havendo a 

rescisão do ajuste e determinação para que eles desocupassem a parte 

de sua área. Todavia, os demandados se negam a retirar os gados de 

dentro de sua área, insistindo em molestar a sua posse.

 Os requeridos, por sua vez, sustentam que a Certidão emitida pelo INCRA 

e o Compromisso de Divisão Amigável de Bens comprovam que são 

possuidores do imóvel em litígio, negando que tenham turbado a posse da 

autora. Relatam que no acordo de dissolução conjugal cada um ficaria com 

50% (cinquenta por cento) dos bens e das dívidas, o que inclui a metade 

das benfeitorias; ocorre que a autora a seu bel prazer escolheu a área 

melhor aonde tem benfeitorias como residência, pastagens e só quer seu 

gado no local, tomando para si o direito de determinar onde seria sua 

parte. Convencionaram ainda que o filho do casal, segundo requerido, 

administraria o imóvel descrito na cláusula primeira até a sua venda.

 A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC ) tutelou a proteção ao 

possuidor quanto a sua reintegração na posse da propriedade em 

desfavor quanto aos atos ilegais de turbação ou esbulho.

 Entretanto, para a referida reintegração, necessário se faz a 

demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a 

positivação do pedido de manutenção da posse, seja o decisório em sede 

de liminar ou em sentença de mérito, encontrando-se esse rol disposto 

perante a intelecção do artigo 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou 

a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, referida ação exige prova da posse e tem por objeto situação 

de fato, cuja prova é ônus da parte autora.

 Ultrapassando este colacionado introdutório, entramos nos aspectos 

objetivo dos presentes autos.

 De acordo com a cláusula quinta do contrato de divisão amigável de bens, 

com a dissolução do vínculo conjugal, a autora e o primeiro requerido 

Ulisses, de comum acordo, resolveram partilhar os bens e as dívidas, 

estabelecendo que caberia a cada um 50% (cinquenta por cento) sobre a 

área da Fazenda Carnaúba de 780.07,65 hectares (fls. 105/109). 

Verifica-se que a partilha não especificou a localização da parte da área 

da fazenda que seria destinada a autora e ao primeiro requerido (Ulisses), 

limitando-se a conceder uma cota ideal igual do imóvel (cinquenta por 

cento) a cada um dos consortes e não uma parcela material desta.

 Disso se extrai que o contrato de divisão de bens estabeleceu a 

propriedade conjunta ou em condomínio da Fazenda Carnaúba e, sendo 

assim, caberia aos condôminos exercer ao mesmo tempo frações ideais 

sobre o todo da propriedade indivisa. Tanto que estipularam na cláusula 

sexta que o filho do casal e segundo requerido, Diulisses, administraria o 

imóvel rural até a sua venda.

 Logo, tratando-se de propriedade em condomínio, os condôminos (autora 

e primeiro requerido) têm direitos qualitativamente iguais sobre a totalidade 

da Fazenda Carnaúba.

 Não subsiste a alegação da autora de que nos autos do processo de 

notificação judicial (código n.º 38081) foi formalizada a rescisão do 

contrato de partilha e determinado que os requeridos desocupassem a 

parte de sua área.

 Consoante cópia da inicial juntada às fls. 33/36, a autora notificou 

judicialmente os requeridos manifestando formalmente a sua vontade de 

que a terra fosse partilhada pela metade e que Diulisses não 

permanecesse como administrador da Fazenda Carnaúba, sob pena do 

ajuizamento de ação judicial para a decretação da nulidade do contrato de 

partilha amigável.

 É cediço que a notificação tem por objeto prover a conservação e 

ressalva de direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal. 

Desse modo, é de se ter claro que a notificação, não comportando 

pronunciamento de carga decisória, não é feita para que o destinatário se 

veja obrigado a fazer ou deixar de fazer algo. Restringe-se o juiz a dar ao 

notificado conhecimento de uma vontade do notificante.

 Logo, ao contrário do alegado pela autora, não houve nos autos da 

notificação judicial decisão judicial rescindindo o contrato de partilha e 

determinando a desocupação da área pelos requeridos. Além disso, a 

requerente não comprovou que ajuizou ação visando a anulação do 

contrato e desocupação da área pelos requeridos, nem que obteve 

provimento judicial nesse sentido.

 Do mesmo modo, a decisão que concedeu medidas protetivas somente 

proibiu que o primeiro requerido frequentasse a casa da autora e se 

aproximasse dela, estabelecendo o limite mínimo de 300 metros (fls. 

66/67).

 Assim, pelos argumentos acimas declinados, a prova documental em que 

a autora fundamentou o seu pleito não têm o condão de comprovar o 

exercício exclusivo da posse sobre a área declinada na inicial e a 

turbação pelos requeridos.

 As ações possessórias, em uma ótica restrita, guardam razão com os 

instrumentos judiciais pelos quais se tutelam o exercício da posse do 

demandante, se limitando às discussões inerentes a factualidade isolada 

da posse.

 O conceito de posse, a luz do nosso ordenamento jurídico e frente aos 

aspectos atinentes a ação possessória, adveio do Direito Alemão pelos 

estudos do doutor Rudolf Von Ihering, nominada de teria objetivista da 

posse.

 A teoria objetivista defende que a posse é a “(...) mera exteriorização da 

propriedade. Independentemente da intenção, possuidor seria aquele que 

confere visibilidade ao domínio, que dá destinação econômica a coisa”.

 Assim sendo e com o conceito dado pelo referido autor, percebe-se que 

o evento posse é nada mais que o exercício das prerrogativas de 

proprietário, a pessoa que age como se proprietário fosse e de forma 

justa, pública e mansa, possuidor é (neste tocante é o artigo 1196 do CC).

Já a posse pública e notória é aquela que se externa pelo conhecimento 

público e disponível a todos, onde a sociedade em que adorna a “res” (a 

coisa imóvel) conhece da existência da posse pelo possuidor.

Verifica-se que não há previsão no contrato de partilha conferindo 348,48 

hectares da Fazenda Carnaúba à autora, nem identificando como sua a 

área delimitada no memorial descritivo de fl. 27. Diversamente, estabeleceu 

que caberia à autora e ao primeiro requerido uma cota ideal igual do imóvel 

(cinquenta por cento). De modo que, tratando-se de propriedade em 

condomínio, os condôminos têm direitos qualitativamente iguais sobre a 

totalidade da Fazenda Carnaúba.

 Não me parece que após a partilha a autora passou a exercer a posse 

exclusiva da área. Isso porque, as partes contratantes convencionaram 

expressamente na cláusula sexta que caberia ao segundo requerido a 

administração da Fazenda Carnaúba. Logo, o fato da autora ter passado a 

residir na sede (casa) da fazenda não exclui a posse do primeiro 

requerido, haja vista que, em tese, continuou zelando pelo imóvel ao 

conferir poderes de administração ao filho Diulisses (cláusula sexta).

 Da mesma forma não é possível visualizar turbação, na medida em que o 

primeiro requerido possuía a área em condomínio e o segundo requerido 

foi nomeado administrador do imóvel rural, situação expressamente 

acordada pelas partes no compromisso de divisão amigável de bens.

 Destarte, a inicial não veio acompanhada de qualquer prova documental 

segura de que a autora passou a exercer exclusivamente a posse da 

área, com vistas a excluir a posse dos requeridos e, por conseguinte, 

identificar a ocorrência de turbação.

 Ao passo que, os recibos de quitação acostados à contestação, datados 

de 2009 a 2014, indicam que a parte requerida nunca deixou de exercer a 

posse sobre o imóvel (fls. 115/139). Pois, revelam que a administração da 

Fazenda Carnaúba vinha sendo realizada pelo segundo requerido, Sr. 

Diulisses, a quem coube o pagamento do salário dos funcionários, da mão 

de obra e dos materiais para reforma do curral.

 Passemos então a analisar se a autora comprovou a sua posse exclusiva 

e a turbação dos requeridos por meio da prova testemunhal.

 Em sua oitiva, a testemunha da autora, Sr. Rosendo Bailão da Silva, 

declarou que só teve conhecimento da partilha quando a autora lhe contou 

da separação e disse que tinha ficado com a parte da área que tem a 

sede da fazenda e o curral; que desde que se separaram sabe que ela 

morava na sede. Indagado se a área do segundo requerido, Sr. Diulisses, 

era separada da autora Dona Ernestina, respondeu que sempre teve duas 
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casas, a do casal e a do filho mais na frente.

 Questionado se sabia dizer se Diulisses arrendava a área da mãe dele, 

disse: “até então não pode falar assim, porque sempre viveram os três, o 

marido, a mulher e o filho trabalhando em conjunto. Quando o pai (Ulisses) 

adoeceu e foi fazer tratamento, o filho (Diulisses) ficou administrando a 

fazenda. Completou: “depois que eles se separaram a D. Ernestina morava 

na sede”. Perguntado se a D. Ernestina criava gado e/ou arrendava a 

área, respondeu: “a D. Ernestina não teve mais como criar gado; (...) não 

arrendou a área.”(mídia à fl. 192).

 Extrai-se desse depoimento que o requerido Ulisses não deixou de 

exercer a posse da área quando saiu para tratamento de saúde, deixando 

a administração da fazenda aos cuidados do filho Diulisses.

 A segunda testemunha da autora Sr. Cleber Cardoso Silva relatou que no 

final de 2013 chegou um pedido da D. Ernestina para fazer uma vistoria 

para divisão da área. Esclareceu que não fez a divisão, só elaborou o 

pedido para os técnicos na época irem ao assentamento; que pelo pedido, 

sabe que até 2013 a D. Ernestina estava morando na área. Quanto ao 

tamanho da área de cada lote do P. A Carnaúba, explicou que podia variar 

de 150 a 200 hectares por ser uma área de varjão. Acrescentou que tinha 

conhecimento que a área toda da família seria de mais de 1.000 hectares; 

sabe que dessa área uma parte seria do casal e outra do filho; que na 

área existem duas casas e uma seria de Diulisses (segundo requerido).

 Por sua vez, a testemunha dos requeridos Livando Carlos Simon declarou 

ser empreiteiro e ter sido contratado e pago pelo Sr. Diulisses (segundo 

requerido) para fazer muitos serviços na área, que passaram do valor de 

R$ 30.000,00; que quando começou a trabalhar quem estava na área era 

só o Sr. Ulisses (primeiro requerido); que o Sr. Ulisses teve problema de 

saúde e saiu para tratar; que somente depois a D. Ernestina (autora) foi 

morar na sede. Respondeu que sabia mais ou menos quanto a área de um 

e de outro, dizendo que a sede e o curral ficou com a D. Ernestina e 

quanto ao pasto não tinha certeza (mídia à fl. 192).

 Reginaldo Soares da Silva informou que foi contratado e pago pelo Sr. 

Diulisses para fazer o curral na propriedade, que era quem administrava a 

fazenda. Confirmou que na época era o Sr. Ulisses quem estava lá; que 

depois ele adoeceu e teve que sair para tratamento, então a D. Ernestiba 

foi morar na fazenda, porque eles não combinavam de ficar juntos. Negou 

ter presenciado ou tido notícia de violência ou ameaça entre as partes.

 Indagado se na área em que construiu o curral, além da casa tinha outras 

benfeitorias, respondeu: “sim, tem um bocado de pasto, tem represa e tem 

água toda época, inverno e verão”. Perguntado a respeito da outra área, 

disse: “tem uma parte que o rapaz formou, mas água não tem, só em outra 

época.”

 Ainda na audiência de instrução, a testemunha do requerido, Jadilson 

Alves da Silva, declarou que trabalha na propriedade da família há 

aproximadamente 6 anos e que foi contratado pelo Sr. Ulisses. Explicou 

que quando o Sr. Ulisses foi fazer tratamento em Gurupis, a esposa foi 

junto; então, eles se separaram e ela foi morar na sede. Negou que D. 

Ernestina (autora) arrendasse parte da fazenda. Relatou que o Sr. 

Diulisses criava gado do genro da D. Ernestina misturado com um pouco 

de gado dele na área dela e do Sr. Ulisses; que a autora não tinha gado lá.

 Inquirido sobre como teria ficado a divisão entre as partes da área, disse: 

“a D. Ernestina ficou com a parte do curral e os pastos, e eles com o 

pedaço lá em cima e outra área que forma uns 81 hectares; (...) que não 

havia cerca separando as áreas”. Indagado sobre quem teria feito a 

divisão, e se o Sr. Ulisses estava lá e teria participado, respondeu: “quem 

dividiu a área foi a D. Ernestina, um advogado (Dr. Acássio), o agrimensor 

e o genro dela (Sr. Sérgio); não, o Sr. Ulisses e nem o filho dele estavam 

lá.” Por fim, afirmou que nessa divisão a D. Ernestina ficou com a área 

melhor, porque ela tem a casa, os pastos e a área maior formado (com 

pasto); já a outra área teria uns 81 hectares formado de pasto, que agora 

estaria tendo água pois havia chovido. Completou dizendo que nessa área 

foram feitas várias benfeitorias pelo filho da autora, Sr. Diulisses, que 

arrumou o curral e formou uns pedaços de pasto. Quanto a área do 

Diulisses (segundo requerido), respondeu que dizem que é de 20 

hectares, e que não é separada da área da D. Ernestina (autora), não tem 

divisa. Nunca soube ou presenciou ameaça ou violência entre o casal.

 Vislumbra-se da prova testemunhal que o primeiro requerido nunca 

deixou de exercer a posse da área, somente deixando de morar na sede 

da Fazenda quando foi fazer tratamento de saúde em Gurupis.

 As testemunhas afirmaram que o segundo requerido administrava 

conjuntamente a sua parte na terra e a área dos pais (autora e primeiro 

requerido), após o divórcio destes. Segundo as testemunhas Livando, 

Reginaldo e Jadilson, quem contratou e pagou pelos seus serviços na 

Fazenda Carnaúba foi sempre o Sr. Diulisses (segundo requerido). 

Referidas oitivas são confirmadas pelos recibos de pagamento acostados 

à contestação.

 A própria testemunha da autora, Rosendo Bailão, afirmou que na Fazenda 

Carnaúba sempre viveram os três, o marido (primeiro requerido), a mulher 

(autora) e o filho (segundo requerido) trabalhando em conjunto, e que 

quando o Sr. Ulisses (primeiro requerido) adoeceu e foi fazer tratamento, 

o filho (segundo requerido) ficou administrando a fazenda.

 Quanto a divisão, as testemunhas não sabiam exatamente o que as 

partes tinham acordado, mencionando a parte que supostamente seria da 

autora e àquela que seria dos requeridos, bem como destacaram a 

inexistência de cercas separando. Inclusive, a testemunha Jadilson relatou 

que a autora teria feito a divisão sem a participação ou concordância dos 

requeridos; o que foi corroborado pela testemunha Cleber Cardoso ao 

dizer que o pedido ao INCRA de vistoria e divisão da área partiu da autora.

 Além da prova testemunhal não trazer segurança e certeza quanto a 

extensão da área da autora e dos requeridos, inexiste nos autos prova 

documental de que as partes, após o contrato de partilha, tenham 

acordado e procedido a divisão da Fazenda Carnaúba, identificando 

especificamente a área de terra de cada um, a extensão e a localização, 

nos termos declinados na inicial.

 Não há, também, cerca que possa indicar poder de fato sobre a parcela 

discutida nesta ação, conforme se depreende da prova documental e dos 

depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução processual.

 O que se tem de concreto é o compromisso de divisão amigável de bens 

(fls. 105/110), em que as partes convencionaram a propriedade e posse 

em condomínio ao estabelecer que caberia a cada consorte a cota ideal de 

50% sobre a Fazenda Carnaúba (cláusula quinta). No mesmo ajuste 

atribuíram ao segundo requerido a função de administrador da fazenda até 

a sua venda (cláusula sexta).

 De se notar, ainda, que segundo a Certidão do INCRA, a autora é 

ocupante de um lote com área de aproximadamente 100 hectares no P.A 

Carnaúba (fls. 102/103). Some-se a isso a oitiva do ex-funcionário do 

INCRA, Sr. Cleber Cardoso, em que afirma que o tamanho da área de cada 

lote do Carnaúba pode variar de 150 a 200 hectares.

 Como se vê, o conjunto probatório não traz elementos de convicção 

quanto a divisão e delimitação da localização e extensão das áreas dos 

ligantes na Fazenda Carnaúba, não sendo a ação possessória o meio 

correto para sanar tal irregularidade. Cabe as partes se utilizarem das vias 

ordinárias para a solução da controvérsia, uma vez não se tratar a 

questão de matéria de posse, nem tampouco possuírem títulos com 

propriedade de seus marcos, nem acordo nesse sentido. A ação 

possessória não propicia ao magistrado analisar tal discussão (divisão da 

área), ante a sua finalidade precípua de proteção possessória. Em suma, 

a questio juris há que ser resolvida pelo meio processual próprio a tal fim.

 Tratando-se de ação possessória, fundamental é que a requerente não 

comprovou pela prova documental e oral que lhe coube a posse exclusiva 

sobre a área de terras de 348,48 hectares da Fazenda Carnaúba, nem a 

turbação da parte requerida. Vale lembrar que no caso de composse, 

poderá cada possuidor exercer sobre o imóvel atos possessórios, 

contando que não exclua o dos outros compossuidores.

 Em que pese após o divórcio apenas a autora (Sra. Ernestina) tenha 

passado a morar na sede (casa), o primeiro requerido (Sr. Ulisses) nunca 

deixou de exercer a posse sobre o imóvel rural, tanto que, de comum 

acordo, atribuíram ao filho Diulisses (segundo requerido) a função de 

administrador da Fazenda Carnaúba no acordo de partilha. De acordo com 

a prova dos autos, diante do problema de saúde do requerido, coube ao 

seu filho (segundo requerido) a administração da fazenda, cuidando dos 

seus interesses, providenciando a construção de benfeitorias e 

pagamento dos funcionários, movimentando ali a criação de gados. 

Portanto, o Sr. Ulisses nunca deixou de se comportar como dono, zelando 

pela propriedade como um todo.

 Vale dizer, a pretensão da parte autora revela-se desamparada de 

elementos suficientes à procedência da ação.

 DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

observado o disposto no artigo 98, §3.º, do CPC.
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 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135018 Nr: 1492-37.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio dos Santos, Lindalva Maria de Abreu 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frezarim e Frezarim Ltda e Outros, DI Jacinto e 

Cia Ltda, Gerson Rodriguesda Silva, Bruno Domingos Dinardi, Dina Paduan 

Dinardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Freitas e Silva - 

OAB:39255/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO BERNARDINI NETO - 

OAB:231856

 Nos termos do impulsionamento a seguir, intimo a parte autora através de 

seu advogado Dr. Gustavo Freitas da Silva para, impugnar a contestação 

apresentada ás fls. 157/163, no prazo legal. Certifico e dou fé que, 

conforme termo de fls. Retro, tentada a conciliação entre as partes, esta 

restou infrutífera. Assim, devolvo os autos à Secretaria da Segunda Vara 

para as providências cabíveis ao normal prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18584 Nr: 1509-20.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luiz Medeiros Rick, Ana Amélia de Sousa 

Medeiros, Mohamad Khalil Zaher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cláudio Renato Rick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Danilo Schembek Sousa - OAB:19907/O, Glória Ribeiro 

Dias São José - OAB:20220/O, Sebastião Paula do Canto Júnior - 

OAB:7129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Às fls. 144/169 a Sra. Leda Rick, viúva do falecido Cláudio Renato Rick, 

com fundamento no artigo 628 do CPC, manifestou-se nos autos 

requerendo a sua habilitação como meeira, bem assim a sua nomeação 

como inventariante.

 Em vista disso, intime-se o espólio de Cláudio Renato Rick, na pessoa de 

sua inventariante nomeada à fl. 18, para manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias quanto ao pedido de habilitação acostado aos autos às fls. 

144/169.

 Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141785 Nr: 3552-46.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Autos ID N.º 141785 - Réu Preso DecisãoVistos.Analisando a defesa 

preliminar apresentada pelo Réu ELIEL DA SILVA ARAÚJO (fls. 101/102), 

não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada 

no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal. Na 

forma do artigo 410 e ss. do Código de Processo Penal, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 14 de Dezembro de 2018 às 15h15 

min.(Horário de Cuiabá/MT).No ato, sendo possível, proceder-se-á à 

tomada de inquirição da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação 

e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, 

às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 

interrogando-se, em seguida, o acusado. [...]INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do Réu ELIEL DA SILVA CARMO, devendo 

permanecer na modalidade de prisão em que se encontra, conforme 

decisão já proferida às fls. 64/68.Por derradeiro, expeça-se urgentemente 

o necessário para a realização da audiência de instrução, garantindo-se o 

êxito da solenidade aprazada.Intime-se a Defesa técnica. Cientifique-se o 

MPE.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário. Às providências. 

São Félix do Araguaia - MT, 05 de Dezembro de 2018.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40891 Nr: 1452-26.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora RAIMUNDA RODRIGUES FERREIRA, em consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido 

Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de 

aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo 

vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do 

requerimento administrativo do benefício (07/05/2013). Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que 

implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente 

do trânsito em julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento 

de referido comando.Ainda quanto as prestações vencidas desde então, 

serão devidos: correção monetária pelo INPC no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei 11.430/2006 (09/2006 em diante), que incluiu o 

artigo 41-A na Lei 8.213/91, a partir do vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009).A correção monetária e os juros devem incidir 

na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.ISENTA a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. 

I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44313 Nr: 1010-26.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lincoln Junqueira Azevedo Netto, Renata Amendola 

Gurgel do Amaral Junqueira de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Eurides Ferreira, Dhiogo Falcão Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 Vistos.

Ante a justificativa apresentada pelos autores às fls. 201/207, os quais 

informam que estarão na cidade de São Paulo a tratamento médico, 

REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 06 de fevereiro de 2019, 

às 15h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37083 Nr: 995-28.2013.811.0017
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Nunes de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Consoante informações e documentos juntados aos autos, o benefício 

previdenciário pleiteado foi concedido à autora por meio de antecipação de 

tutela na sentença, o que inviabiliza o requerimento em sede 

administrativa.

 Assim sendo, INTIME-SE a Autarquia requerida, mediante remessa dos 

autos, para querendo apresentar contestação de mérito no prazo legal, 

com as advertências legais.

 Cumprida a providência supracitada, torne os autos conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31131 Nr: 2372-39.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dominga Rodrigues Pinto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em verdade, busca a embargante a rediscussão da matéria de fundo da 

decisão, com o intuito de reverter o julgado e obter uma decisão favorável 

aos seus interesses, situação essa que não se admite em sede de 

embargos declaratórios, mas de apelação com o escopo em se modificar a 

decisão. Pois, embargos de declaração, para obterem sucesso, devem se 

restringir às hipóteses previstas no art.1022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali 

enumerados. Sobre esse assunto, vale ressaltar que somente em 

hipóteses excepcionais terão efeito modificativo (rectius, infringente), vale 

dizer naquelas em que o suprimento da omissão, da obscuridade ou da 

contradição apontadas acarretar “a inversão do desfecho consagrado no 

pronunciamento originário” (ARAKEN DE ASSIS. “Manual dos Recursos”, 

Editora Revista dos Tribunais,, 2007, p. 628). Assim, o não provimento 

deste Recurso é de rigor, pois os embargos de declaração não se 

prestam a reformar a decisão atacada, pelo reexame da matéria. Dessa 

forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via recursal 

aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração. Decido. Ante o exposto, RECEBO os embargos de 

declaração, eis que tempestivos, porém NEGO PROVIMENTO AO 

RECURSO para manter, na íntegra, a decisão combatida. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13500 Nr: 258-35.2007.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Silva da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Verifica-se que foram expedidos os RPV’s relativos às parcelas 

atrasadas em favor do requerente, e os referentes aos honorários 

sucumbenciais em favor da causídica (fls. 190/191).

 O TRF da 1.ª Região acostou aos autos os comprovantes de depósito dos 

valores (fls. 193/194).

 Em contínuo, a advogada Dra. Aparecida Voine juntou aos autos o 

contrato de honorários advocatícios, requerendo a expedição de alvará 

em seu favor sobre 50% do valor das parcelas atrasadas a título de 

honorários contratuais, bem como o alvará referente aos honorários de 

sucumbência (fls. 197/201).

 Defiro o pedido de fls. 197/201.

 Assim, nos termos do artigo 906, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, expeçam-se alvarás de transferência eletrônica de valores para as 

contas bancárias declinadas às fls. 198 (letras “b” e “c”), separadamente, 

referente a 50% do valor principal devido a parte autora/exequente, bem 

como os outros 50% do valor principal a título de honorário contratuais e o 

relativo aos honorários sucumbenciais em favor da advogada Dra. 

Aparecida Voine de Souza Néri.

 Cumpridas as providências supracitadas, tornem os autos conclusos 

para extinção.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146716 Nr: 2959-80.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainara Villas Boas Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Raimundo da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Oliveira de Alencar - 

OAB:25158/O, José Genilson Brayner - OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 15 de fevereiro de 2019, às 17:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144897 Nr: 1840-84.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adi Andreu Alves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito para abrir vistas à Defesa para, no prazo de 05 (cinco), 

manifestar-se acerca da possibilidade de atualização do endereço das 

testemunhas MARGARIDA RIBEIRO DE SOUZA, MARAJANE MARTINS 

SILVA e WENDREU OLIVEIRA SOUZA, ante o teor da certidão à fl. 156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145588 Nr: 2268-66.2018.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAF, ÓJAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 19 de março de 2018, às 15:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136957 Nr: 424-18.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte rural.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, a parte autora apresentou impugnação à contestação 

reiterando os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte rural, quais sejam, a qualidade de segurado especial do “de 

cujus” e a condição de dependente da parte autora.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07/02/2019 as 16:40 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137261 Nr: 676-21.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Aparecida de Almeida Salustiano, 

José Antonio de Almeida, Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Vistos.Trata-se de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em desfavor de 

CONCEIÇÃO APARECIDA DE ALMEIDA SALUSTIANO e JOSÉ ANTONIO DE 

ALMEIDA. (...) Às fls. 537/538 o magistrado anterior entendeu pelo 

prosseguimento do feito para melhor analise dos fatos narrados, 

recebendo a inicial, determinando a citação do requerido para apresentar 

contestação.Às fls. 550/561 os requeridos apresentaram contestação, 

rebatendo os méritos da demanda, pugnando pela improcedência dos 

pedidos, bem como já apresentara o rol de testemunhas para oitiva em 

audiência.Às fls. 562/563 o membro Ministerial impugnou a contestação 

apresentada, pugnando pelo saneamento do feito e designação de 

audiência de instrução.E os autos vieram conclusos.Decido. Não havendo 

questões preliminares ou prejudiciais do mérito a serem resolvidas, 

REPUTO SANEADO O FEITO, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil.Como pontos controvertidos, fixo a ocorrência de atos de 

improbidade administrativa, praticados pelos requeridos nos anos de 

2013/14, por terem, em tese, realizado empenhos com valores pagos a 

mais ou sem a necessidade de realização de despesas para locomoção 

em viagens por parte da primeira requerida, o que teria sido realizado com 

o aval do segundo requerido.Considerando que as partes pugnaram pela 

colheita de prova testemunhal e depoimento pessoal dos requeridos, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro 

de 2019, às 15h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo as partes e testemunhas devidamente arroladas serem intimadas 

para comparecimento ao ato.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37723 Nr: 1607-63.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catharina Kolling Sluzarski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que, na decisão às fls. 116/116verso, foi nomeado o 

médico perito Dr. Raony Almeida Barroso (CRM 9626/MT), atuante no 

município de Alto Boa Vista/MT, para realizar o exame médico pericial na 

autora. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 45 (quarenta e cinco dias) dias, cujo inicio ficará 

por conta das providencias ora mencionadas, ocorrendo de imediato após 

efetiva-las ou vencidos os prazos consignados.Intime-se o perito para 

desempenhar o encargo e redesignar data para realização da perícia, com 

as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, 

inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF.O 

perito deverá informar a este Juízo e as Partes, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da perícia (art. 474, do 

NCPC). Com a vinda aos autos da informação, intimem-se a autarquia ré e 

o (a) procurador (a) da parte autora, bem como, intime-se pessoalmente a 

autora do local e data designada para a realização da perícia, sob pena de 

preclusão da prova. Consigne que a pericianda deverá comparecer ao ato 

acompanhado de exames e atestados médicos atualizados. Com a juntada 

do laudo nos autos, intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Tratando-se 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e âmbito de 

jurisdição delegada para a Justiça Estadual (art. 109, §3.º, CF), os 

honorários correrão por conta da Justiça Federal, nos termos da 

Resolução n.º 305/2014 – CJF. Os honorários periciais foram arbitrados 

na decisão às fls. 116/116verso, atendendo aos limites e parâmetros 

estabelecidos na Resolução n.º 305/2014 – CJF Decorrido o prazo para as 

partes sem pedido de complementação ou esclarecimento do laudo, 

solicite-se o pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36334 Nr: 255-70.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, José Genilson Brayner - OAB:OAB/MT 19179-A

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a 

punibilidade dos delitos imputados ao denunciado JOÃO DE SOUZA FILHO, 

com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal para reconhecer o 

implemento da prescrição antecipada. Cumpra-se com URGÊNCIA, haja 

vista processo da META 4.Intime-se.Cientifique-se o Ministério 

Público.Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31781 Nr: 379-24.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus Valdemir Antônio da Silva, Vita D'Cor 

Laboratório de Análises Clínicas Ltda, João Paulo Felizardo da Silva, 

Raimunda dos Anjos Noleto Sousa Silva, Ricardo Borges da Cunha, 

Andréia Gonçalves de Araujo Borges, Joredes Felizardo da Silva, Anne 

Caroline Noleto da Silva, Jô Felizardo da Silva, Jideão Felizardo da Silva, 

Milena Letícia Nolteto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B, CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - OAB:18582

 Certifico que, deixei de citar os herdeiros Jideão Felizardo da Silva, Milena 

Letícia Noleto e Anne Caroline Noleto da Silva, tendo em vista que não 

consta nos seus endereços.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135120 Nr: 1561-69.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAGNO SILVA CARVALHO, Filiação: 

Luzia Leite Carvalho, data de nascimento: 03/08/1992, brasileiro(a), natural 

de Paraíso do Tocantins-TO, solteiro(a), mecânico. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO, PARA COMPARECER NA 

AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA DESIGNADA PARA O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 

2019, ÀS 17H30MIN.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de executivo de pena em 

desfavor do reeducando MAGNO SILVA CARVALHO condenado à pena 

de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática 

do crime previsto ao art. 213, caput, do Código Penal.Ante ao momento 

processual que se encontra, DEFIRO o requerido pelo Parquet às fls. 73 

verso, DETERMINANDO ao Senhor Gestor que proceda a intimação do 

Reeducando quanto à audiência designa para o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 17h30min (MT).Transcorrido o prazo, certifique-se Senhor 

Gestor e, façam-me os autos conclusos para analise aos demais pedidos 

de fl. 73 v.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 06 de dezembro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63689 Nr: 908-47.2018.811.0098

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Vistos.

Considerando a urgência da demanda, bem como a readequação da pauta 

de audiências da comarca, redesigno a audiência agendada neste autos 

para o dia 05 de dezembro de 2018, às 16h00min.

Intimem-se todos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53644 Nr: 206-43.2014.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12981 MT, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309, JOSÉ 

MAURÍCIO JORGE DA CUNHA - OAB:2493/MT, PATRICIA ALVARES DE 

OLIVEIRA - OAB:20479/O

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES 

PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28775 Nr: 864-43.2009.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Pascoala Lopes Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANSÉRGIO DE 

SOUZA BARBEIRO, para devolução dos autos nº 864-43.2009.811.0098, 

Protocolo 28775, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000173-51.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANDRO HUZAR (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência do Oficial de Justiça mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para 

entrega do Ofício. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem 

acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao 

sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de 

Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 

065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão processual. 

(Obs.: São 2(dois) atos a serem cumpridos pelo Oficial de Justiça).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64052 Nr: 4482-35.2018.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS VIEIRA DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64171 Nr: 4510-03.2018.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que o (a) (s) autor (a) (s) emende (m) a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 

do Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do 

Novo CPC), visto que não foi instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação, posto não juntar a certidão de nascimento de todos 

os filhos (menores impúberes).

 Em caso de eventual maioridade, deverá regularizar a representação 

processual.

 Com a vinda ou decorrido o prazo (certifique-se), tornem conclusos para 

deliberação.

Intime(m)-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64240 Nr: 4546-45.2018.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clara Carvalho Brandalise, ROSELI DE 

CARVALHO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espólio de RODRIGO DE PAULA SCHNEIDER 

BRANDALISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

 Nomeio como inventariante a infante MARIA CLARA CARVALHO 

BRANDALISE, representada pela sua genitora Roseli de Carvalho Lopes 

em consonância com a ordem estabelecida no art. 617 do CPC, com as 

advertências do art. 622 do CPC.

Intime-se da nomeação, devendo prestar o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar a função, no prazo de 05 dias.

Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o 

compromisso, a inventariante fará as primeiras declarações, em 

conformidade com o previsto no art. 620, do CPC.

Prestadas as primeiras declarações, cite(m)-se, para os termos do 

inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os 

legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver 

herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento (art. 

626, CPC).

O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados 

pelo correio, sendo, ainda, publicado edital (art. 626, §1, CPC). Das 

primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as 

partes. A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações.

Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art. 627, CPC).

Após a vista, intime-se a Fazenda Pública (com envio dos autos), para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe ao Juízo, de acordo com os 

dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz 

descritos nas primeiras declarações (art. 629, CPC).

Cumpra-se. Certifique-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64111 Nr: 4492-79.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIEDA TERESINHA HEEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63760 Nr: 4404-41.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BARROSO DE ABREU, Florencio Moura 

da Silva, ONESIO LUCAS DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63980 Nr: 4469-36.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVILO MORINIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.
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Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63761 Nr: 4405-26.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Euza Torres Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63976 Nr: 4467-66.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gorete Bandeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63937 Nr: 4447-75.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64058 Nr: 4483-20.2018.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Romero Filho, Maria do Carmo Naves Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

 Cite-se a parte ré para que apresente contestação no prazo legal.

Citem-se os confinantes para que se manifestem sobre a pretensão 

formulada na petição inicial, opondo (eventualmente) resistência ao 

pedido.

Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os Requeridos em lugar 

incerto e eventuais interessados.

Intimem-se a União, o Estado e o Município cuja área pertence (observar 

envio dos autos).

Oficie-se ao Registrador do 1º Ofício da Comarca para que preste 

informações sobre a viabilidade registral do imóvel, opondo eventual 

resistência ao pedido (oficie-se com cópia da petição inicial).

Após, ao MP.

Por fim, conclusos para sentença ou instrução probatória.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54460 Nr: 290-59.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE NOVA 

XAVANTINA - OAB:, Eduardo Silveira Ladeia - OAB:, Fabíola 

Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA COLLACHITI 

MORETO - OAB:9986/B

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido aduzido na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Custas na 

forma da lei. Condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais 

no valor de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

observada a gratuidade de justiça.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63929 Nr: 4443-38.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI CASSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 
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redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 

DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE 

IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63755 Nr: 4403-56.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zacarias Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): instituto nacional seguro social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 

DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE 

IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63946 Nr: 4451-15.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Selvino Welder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63934 Nr: 4445-08.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIZI MARGARETI TAVARES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57583 Nr: 1542-97.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS, ESDS, MNDO, GPdS, MPGF, LSS, RFDF, 

MFDS, WVDS, FFJ, CHSS, WCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO DOS SANTOS 

COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - OAB:15042/A, Deusiano 

Ferreira dos Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos 

- OAB:19.171/O, José Renato de Moraes - OAB:13330/MT, Ketty Ney 

Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT, MARIZA RIVAROLA ROCHA 

- OAB:5896, Paulo Roberto Frantz Hippler - OAB:OAB/MT 23.346/O, 

Rodrigo de Oliveira Ramos - OAB:20.299/A

 Vistos.

 Analisados os autos, observo que o ofício juntado à REF. 249 

(recambiamento do acusado Maurício) diz respeito aos autos de código 

59713, haja vista o desmembramento do feito com relação ao referido 

acusado.

 Desta forma, junte-se o ofício supramencionado ao processo de código 
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59713, devendo a Secretaria deste Juízo certificar naqueles autos o 

recambiamento do acusado Maurício, haja vista que este Juízo já 

determinou tal providência por mais de uma vez, consoante teor das 

decisões de referências 147 e 194 deste feito.

 Ainda, defiro os pedidos do Ministério Público. Providencie a Secretaria o 

necessário, intimando-se a defesa técnica do acusado Matheus Philippe 

Goulart Farias para manifestação acerca do endereço atualizado da 

testemunha Amanda Maria de Abreu.

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Gustavo Batista, 

conforme requerido pelo Ministério Público.

 Expeçam-se as cartas precatórias para inquirição das testemunhas 

faltantes nos endereços atualizados apontados pelo Ministério Público. 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento das missivas.

 Transcorrido o prazo, contate-se os Juízos Deprecados a respeito de 

eventual cumprimento e certifique-se, haja vista que os réus se encontram 

PRESOS.

 No mais, cumpra-se todos os atos processuais necessários para 

realização da audiência de instrução designada para o dia 08 de janeiro de 

2019, às 13h20 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), expedindo-se 

mandados, carta precatória e ofícios, estes últimos para intimação 

pessoal, escolta e condução dos réus a solenidade.

 Cumpra-se, com urgência.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64123 Nr: 4494-49.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIELO ROCIO MEJIAS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCARIA.COM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Entendo que estão presentes os requisitos para a concessão do pedido 

liminar, especialmente pelo conteúdo genérico e depreciativo à imagem da 

profissional, o que extrapola os limites constitucionais da liberdade de 

expressão e participação popular nos assuntos municipais. A propósito, 

os direitos e garantias fundamentias não se revelam ilimitados, 

encontrando restricções no próprio texto constitucional (ponderação de 

valores).

2) Ou seja, não se justifica a alegação ofensiva sem qualquer lastro 

técnico ou científico correspondente, de modo que os únicos efeitos 

práticos da publicação traduzem ilícitos a serem repreendidos pelo Poder 

Judiciário.

3) Neste espeque, acaso haja qualquer irresignação com a atuação da 

profissional, viável a remessa oficial de expediente ao Município de 

Querência - MT ou mesmo ao Ministério Público, os quais estão aptos a 

adotarem providências exitosas, assim como ao seu órgão de classe, 

observado o próprio direito ao sigilo da apuração.

 4) Também não se olvida a problemática do Direito ao Esquecimento e 

todos as consequências nefastas de publicações virtuais, mormente 

diante da ausência de qualquer apuração ou responsabilização formal e 

jurídica.

 Diante disso, CONCEDO o pedido liminar conforme requerido. DETERMINO 

A REMOÇÃO EM 24H, sob pena de multa de R$100.000,00 (Cem mil reais). 

Na hipótese de descumprimento, desde já, majoro em R$500.000,00 

(Quinhentos mil reais).

Cumpra-se com urgência.

Int.

 Cite-se. Designe-se conciliação.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-96.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LOPES CANCADO CORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000073-96.2018.8.11.0080. REQUERENTE: MARIA APARECIDA LOPES 

CANCADO CORTES REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES 

LTDA. Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Não há custas ou honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). 

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC). Arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-53.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0019240A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000007-53.2017.8.11.0080. REQUERENTE: CLEIDIANE COSTA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Homologo por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015. Não há custas ou honorários 

advocatícios (Lei n. 9.099/95). Tendo em vista a preclusão lógica, 

reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do NCPC). Arquivem-se 

com as baixas necessárias e anotações de estilo. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010014-19.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE LUCIA DOS REIS MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010014-19.2016.8.11.0080. EXEQUENTE: REJANE LUCIA DOS REIS 

MONTEIRO EXECUTADO: MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Não há custas ou honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). 

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC). Arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-28.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:
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GUILHERME FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000084-28.2018.8.11.0080. REQUERENTE: GUILHERME FERNANDO DE 

OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA 

LTDA. Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Não há custas ou honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). 

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC). Arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-93.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CORREA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - SP0262323S (ADVOGADO(A))

IBRAHIM JACOB OAB - PR0051434S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010130-93.2014.8.11.0080. REQUERENTE: JULIANA CORREA BORGES 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO BARROS Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo de audiência. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Não há custas ou honorários advocatícios. Transitada em 

julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas 

e anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente 

de nova determinação. Havendo requerimento de cumprimento de 

sentença, desarquivem-se e tornem conclusos. Querência, data inserida 

na movimentação. P.R.I.C.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15292 Nr: 17-35.2008.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECILEIDE RICARTE DA SILVA, Elias Alves 

Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR O DEFENSOR CONSTITUIDO DOS 

ACUSADO, para nos termos do art. 384, § 2º, do Código de Processo 

Penal, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o aditamento da 

denúncia feito pela Representante do Ministério Público (p. 444/445 ). Tudo 

conforme despacho de fls. 447.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30904 Nr: 867-50.2012.811.0079

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslei Moraes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA 

- OAB:12971/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A DEFESA DO ACUSADO acerca 

da designação da PERÍCIA DE INSANIDADE MENTAL do acusado Weslei 

Moraes Gomes, para o dia 11/06/2019, às 13:30 horas, na Gerência de 

Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal de Cuiabá, 

sito na Rua Parecis, Esquina com a Av. Gonçalo Antunes de Barros, s/n.°, 

Bairro Carumbé, Cuiabá - MT. Fica ainda intimada a defesa que durante o 

exame o periciado deverá estar acompanhado de um familiar ou de uma 

pessoa de seu convívio, em condições de informar sobre a sua história de 

vida, bem como deverá estar munido de seus documentos pessoais e 

periciando, como também de atestado médico, laudos, exames e receitas 

médicas em caso de tratamento recebido anterior, tudo conforme Ofício n.° 

780/2017, de 21/11/2017 oriundo da Diretoria de Medicina Legal, juntado 

as fls. 45/47, do incidente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48493 Nr: 1871-49.2017.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJALMA ADRIANO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antônio Ribeiro Camelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 Vistos.

Observo que as partes não especificaram o que pretende com a produção 

de prova pericial e oral, em inobservância à decisão de REF 46.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Por fim, conclusos para início da fase instrutória ou julgamento 

(eventualmente).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60978 Nr: 3694-24.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONICE QUINTILIANO DE SANTANA SILVA - ME, 

IRONICE QUINTILIANO DE SANTAN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, 

CDCE – CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - Unidade 

executiva (UEX) da Escola Estadual Coronel Rodrigues Ondino Rodrigues 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Recebo a inicial. Cite-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37198 Nr: 529-71.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Alves Gabriel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de 

março de 2019, às 13h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49325 Nr: 2219-67.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA 

LTDA, PEDRO BONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/O, Fillipe Marchiori de Oliveira - OAB:20.726, 

Lucas Roder de Paula - OAB:23.934, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.568-B

 Vistos.

Observo que as partes não especificaram o que pretende com a produção 

de prova pericial e oral, em inobservância à decisão de REF 37.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Por fim, conclusos para início da fase instrutória ou julgamento 

(eventualmente).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19614 Nr: 936-53.2010.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunice da Conceição Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurelio da Silva 

Parreira - OAB:19416/O

 Diante do exposto, inexistentes os requisitos, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA e, consequentemente, concedo liberdade provisória à 

Acusada EUNICE DA CONCEIÇÃO SANTOS, mediante a imposição de 

manter o juízo informado sobre seu endereço e paradeiro. Expeça-se o 

imediato ALVARÁ DE SOLTURA da Acusada, devendo ser posta em 

liberdade, salvo se por outro motivo não estiver presa. Em prosseguimento 

ao feito, uma vez que depois de citada por edital, a Acusada constituiu 

advogado e apresentou defesa escrita (fls. 170/176), DOU-A por citada 

da ação penal. Uma vez que as Testemunhas Rosicleide (fls. 127) e Adão 

(fls. 138) já foram ouvidas, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA à Comarca 

de Aragarças/GO para inquirir a Testemunha Osleomadson, bem como 

interrogar a Acusada. Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60560 Nr: 3478-63.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Marcos Sousa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência para o dia 25 de março de 2019, às 14:15 hs (Horário 

de Mato Grosso).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61184 Nr: 3762-71.2018.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdS, CBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ponderando as alegações de pobreza, defiro a gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Abra-se vista ao Ministério Público. Remetam-se os autos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55703 Nr: 1364-54.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA CAIADO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 
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OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de 

março de 2019, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60646 Nr: 3515-90.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO CABRAL DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55523 Nr: 1293-52.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de 

março de 2019, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46372 Nr: 744-76.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE MORINIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de 

março de 2019, às 13h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61021 Nr: 3711-60.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Ass. Do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:OAB/GO 30669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, conforme 

fundamentação supra.CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES, 

desta decisão liminar, bem como para comparecerem à audiência de 

conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação da Comarca.A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial.Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 
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intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60766 Nr: 3589-47.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344 do 

Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60736 Nr: 3574-78.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMIRA NUNES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344 do 

Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60291 Nr: 3333-07.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo dos Santos Romano, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:13639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Carvalho da Rosa - 

OAB:OAB/RS 69.158

 Vistos.

Designo audiência para o dia 25 de março de 2019, às 13:45 hs (Horário 

de Mato Grosso).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60684 Nr: 3541-88.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HUGO GOMES DA SILVA, OUTRO 

(S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidao da distribuidora (Ref: 2), intime-se o Exequente 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, recolha o valor das custas e taxas 

judiciárias para o devido cumprimento do ato deprecado.

Caso providenciado, cumpra-se conforme deprecado.

 No caso contrário, devolva-se à Comarca de origem, com as baixas e 

anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60668 Nr: 3529-74.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CALISTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial. Cite-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59465 Nr: 2943-37.2018.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO POZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FLORIANO DE ATHAYDE 

JUNIOR - OAB:204243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Postergo a apreciação do pedido liminar porque é medida excepcional e 

demanda a oitiva da parte contrária, eis que não se afigura prudente o 

deferimento de tal medida inaudita altera pars.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 
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de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Remetam-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41564 Nr: 729-44.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: A. Bezerra Filho - OAB:1889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077

 Vistos.

REF 53: Com fundamento no artigo 9 e 10 do CPC, intime-se a parte 

contrária para manifestação.

Após, oportunamente conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60655 Nr: 3520-15.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Barbosa Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARQUEZ DE BARROS, POLIANA 

LUCIANA GUIMARÃES, JOANA MARIA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro os benefícios da gratuidade da justiça em razão dos vultosos 

valores envolvidos na demanda, bem como pela insuficiência de 

documentos a comprovar a alegada hipossuficiência, os quais 

demonstram, primo ictu oculi, a deturpação ideológica da previsão legal 

constante do art. 98 do CPC.

 A propósito, este magistrado compartilha entendimento de facilitação de 

acesso à justiça, especialmente aos mais pobres, muitas vezes indefesos 

às ilegalidades sofridas, diariamente. Isso por questão de direito e, 

principalmente, por HUMANIDADE.

Entretanto, o que se pretende evitar é a indevida utilização de tal benefício, 

ocasionando severos danos à manutenção da própria justiça em razão da 

ausência do recolhimento de valores indispensáveis.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

De outro lado, cumpre esclarecer que a Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, 

determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para recolhimento ao 

final, excetuando-se os casos previstos em lei (AI, TJMT, CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de recolhimento de custas ao final, 

devendo a parte autora recolher os valores necessários, no prazo de 15 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 CPC).

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61108 Nr: 3736-73.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques Francisqueti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a gratuidade. Anote-se.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme art. 183, §1º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60800 Nr: 3608-53.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO PADILHA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E 

RODRIGUES - OAB:8027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16705

 Vistos.

Indefiro os benefícios da gratuidade da justiça em razão dos vultosos 

valores envolvidos na demanda, bem como pela insuficiência de 

documentos a comprovar a alegada hipossuficiência, os quais 

demonstram, primo ictu oculi, a deturpação ideológica da previsão legal 

constante do art. 98 do CPC.

 A propósito, este magistrado compartilha entendimento de facilitação de 

acesso à justiça, especialmente aos mais pobres, muitas vezes indefesos 

às ilegalidades sofridas, diariamente. Isso por questão de direito e, 

principalmente, por HUMANIDADE.

Entretanto, o que se pretende evitar é a indevida utilização de tal benefício, 

ocasionando severos danos à manutenção da própria justiça em razão da 

ausência do recolhimento de valores indispensáveis.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

De outro lado, cumpre esclarecer que a Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, 

determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para recolhimento ao 

final, excetuando-se os casos previstos em lei (AI, TJMT, CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de recolhimento de custas ao final, 

devendo a parte autora recolher os valores necessários, no prazo de 15 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 CPC).

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61160 Nr: 3750-57.2018.811.0079

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catiane Alves da Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, conforme 

fundamentação supra.CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES, 

desta decisão liminar, bem como para comparecerem à audiência de 

conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação da Comarca.A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial.Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 
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outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38270 Nr: 1002-57.2015.811.0079

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB-MT 19.081-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/PR8.123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Vistos.

Considerando-se o petitório de REF 65, manifeste-se a parte autora se 

concorda com o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e 

danos. Prazo de 05 (cinco) dias.

Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos 

para análise dos pedidos das partes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44807 Nr: 2160-16.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO HIDEKI IKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocupantes da área de terras denominada 

“Fazenda Jaraguá”, Divino Batista dos Santos, CESAR HENRIQUE 

GONÇALVES, José Silva Ferreira, Elson Farias de Sousa, Manoel Campos 

da Luz, Aédio Marcos de Barros, Doralice Farias de Sousa, Vytor Dias 

Tavares, Francisco de Sousa Santos, Carlos Correa Quintal, Liliosa 

Correia Lima, Sabina Vieira da Silva, Romilda Silva Freire, Antonio Rocha 

Moraes, Guilherme Pinezzi Honorio, Maria Pereira Dias, Francisca Mari B. 

Christichini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZELENA ANDRADE MONTEIRO 

DE AQUINO - OAB:45144, Marcos Alves do Nascimento - OAB:19240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Jesus Laurindo - 

OAB:OAB/MT 18.483, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 17.513/O

 Vistos.

REF 106: Defiro o pedido de habilitação. Providencie a Secretaria a 

regularização do polo passivo.

Após, intimar da decisão de REF 99, facultando o prazo de 05 (cinco) dias 

para manifestação.

Por fim, conclusos para saneamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4760 Nr: 135-50.2004.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUCIANO CINTRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:13521-A/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:OAB/MT 

13.284

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR O DEFENSOR CONSTITUÍDO do 

acusado para informar nos autos o endereço atualizado do acusado José 

Luciano Cintra Coelho, bem como se manifestar sobre a devolução da 

Carta Precatória de fls. 255/256 que não localizou o acusado e 

testemunha comum Telmo Alves Pereira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45256 Nr: 122-94.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO NOVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DO CARMO OLIVEIRA 

BARBOSA - OAB:67566, Luciano Silveira - OAB:PR/61.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar o patrono do autor da Designação de 

audiência de conciliação para 21/02/2019, às 13h40m (horário de Cuiabá – 

MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16284 Nr: 974-36.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41564 Nr: 729-44.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: A. Bezerra Filho - OAB:1889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077

 Em atendimento a decisão constante na Ref. 55, impulsiono os autos para 

fins de intimar a parte Autora, por intermédio do seu advogado constituído 

nos autos para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, mormente 

acerca do pleito constante na Ref. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59576 Nr: 2978-94.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARTINS SIRIANO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT 20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 06/12/2018 , ref. 13. Caso 

concorde deverá providencia o deposito da diligência Complementar do Sr. 

Oficial de Justiça no importe R$ 275,00, mediante Guia a ser retirada no 

site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000078-24.2018.8.11.0079
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Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINA ROSA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN OAB - MT0017252S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

1000078-24.2018.8.11.0079. REQUERENTE: BRAULINA ROSA GLORIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Recebo a petição inicial. 

Postergo a apreciação para após a apresentação de contestação (caso 

houver). Em termos de prosseguimento, cite-se a parte requerida e 

intimem-se as partes para comparecer na audiência de tentativa 

conciliação, que será previamente agendada pelo Setor de Conciliação. Ás 

providências, impulsionando devidamente o feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-19.2013.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEANDRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DECISÃO Processo: 

8010021-19.2013.8.11.0079. REQUERENTE: MANOEL LEANDRO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR Vistos. Proceda-se 

à atualização no sistema PJE para que faça constar "cumprimento de 

sentença". Intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor da dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10%, nos 

termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Após o transcurso 

do prazo acima estabelecido e, caso a parte devedora se mantenha inerte 

quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa de 10 (dez por 

cento) sobre o montante da condenação. Com a vinda ou decorrido o 

prazo, manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, 

eventualmente indicando bens à penhora. Por fim, certificado o trânsito em 

julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às 

providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11486 Nr: 783-38.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelino Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes requeridas para manifestarem-se no prazo 

legal, acerca dos embargos de declaração (folhas 374/382)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11485 Nr: 782-53.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Luiz Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Danilo Pires Atala - OAB:6062/MT, Jorge Luiz 

Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes requeridas para manifestarem-se no prazo 

legal, acerca dos embargos de declaração (folhas 338/346)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13549 Nr: 211-14.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Gonçalves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes requeridas para manifestarem-se no prazo 

legal, acerca dos embargos de declaração (folhas 368/375).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11526 Nr: 830-12.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo de Araujo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes requeridas para manifestarem-se no prazo 

legal, acerca dos embargos de declaração (folhas 374/375).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51910 Nr: 1122-79.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre-Sicredi Noroeste MT e 

Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acacia Agroflorestal LTDA ME, Ivonise 

Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12.809

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 1030 de 1103



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54659 Nr: 2820-23.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Nacional de Desenvolvimento Economico Social 

BNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Cachiko LTDA, Zildete Oliveira Silva 

Yamamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Luiz Machado Lamego - 

OAB:82.542/RJ, Yara Coelho Martinez - OAB:134.443/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13542 Nr: 204-22.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Kelen Cristina de Sene Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes requeridas para manifestarem-se no prazo 

legal, acerca dos embargos de declaração (folhas 371/378)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13554 Nr: 216-36.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sandra Fernandes Salomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes requeridas para manifestarem-se no prazo 

legal, acerca dos embargos de declaração (folhas 352/353).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11541 Nr: 844-93.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eunice Bezerra de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração (folhas 404/411).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44285 Nr: 985-34.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 2. À Secretaria da Vara para proceder novo cálculo de pena, indicando a 

data para a progressão do regime do semiaberto para o aberto. Realizado 

o cálculo, dê-se vista ao Ministério Público e, sucessivamente, à defesa 

para se manifestarem.

3. Após, voltem-me CONCLUSOS.

4. Saem os presentes intimado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35938 Nr: 365-90.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pereira Canela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles Kleber Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 15.876

 Processo nº 365-90.2015.811.0052 – Código 35938

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos à esta instância, dê-se VISTA dos 

autos ao Ministério Público para ciência e/ou se manifestar.

INTIME-SE o réu pessoalmente, o cientificando do teor do acórdão de ref. 

105.

EXPEÇA-SE a guia de execução penal, com a distribuição e autuação do 

feito executivo.

De tudo cumprido e certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações estilares.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38479 Nr: 116-08.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 116-08.2016.811.0052 – Código 38479.

Vistos etc.,

Em detida análise, DETERMINO a intimação do advogado constituído neste 

processo para oferecer memoriais finais, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

conforme preceitua o art. 403, par. 3º do Código de Processo Penal.

Transcorrido “in albis” o prazo, CONCLUSOS para nomeação de defensor 

dativo para o mesmo desiderato.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41418 Nr: 1643-92.2016.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ABC Brasil SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEEBLA SERVIÇO DE ENGENHARIA EMILIO 

BAUMGART LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:OAB/MT 8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 41418
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Vistos etc.,

Tendo em vista que a parte exequente (ref.40) discorda da proposta de 

honorários periciais, INTIME-SE o perito nomeado (ref.29) para, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, INTIME-SE o exequente para, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, pugnar o que entender de direito.

Se nada for requerido, DEVOLVA-SE a presente Carta Precatória ao Juízo 

Deprecante com as homenagens de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51910 Nr: 1122-79.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre-Sicredi Noroeste MT e 

Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acacia Agroflorestal LTDA ME, Ivonise 

Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 51910

Vistos etc.,

1. Cumpra-se, com celeridade, conforme deprecado.

2. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

3. Após o cumprimento, devolva-se, procedendo-se às baixas de estilo.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54659 Nr: 2820-23.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Nacional de Desenvolvimento Economico Social 

BNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Cachiko LTDA, Zildete Oliveira Silva 

Yamamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Luiz Machado Lamego - 

OAB:82.542/RJ, Yara Coelho Martinez - OAB:134.443/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54659

Vistos etc.,

1. Tendo em vista que houve o recolhimento das custas/taxas 

processuais (ref.9), CUMPRA-SE, com celeridade, conforme deprecado.

2. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

3. Após o cumprimento, devolva-se, procedendo-se às baixas de estilo.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55462 Nr: 3275-85.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRdC, WPdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55462

Vistos etc.,

Trata-se de Homologação de Transação Extrajudicial proposta por BIANCA 

RODRIGUES DA COSTA e WELINGTON PEREIRA DE SOUZA, visando a 

homologação do acordo entabulado em relação à partilha de bens, guarda 

e regularização de alimento do filho menor.

 A inicial veio instruída sem os documentos necessários para o seu 

recebimento, porém, fora realizada emenda a inicial (ref. 3).

Os autos vieram conclusos.

Inicialmente, DETERMINO que o processo tramite em segredo de justiça 

(CPC, art. 189, II).

RECEBO a inicial, tendo em vista que estão presentes os requisitos 

previstos nos artigo 319 e ss, do CPC, bem como não é o caso, por ora, 

de improcedência liminar o pedido (art. 332 do CPC).

DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer 

tempo acaso inverídicas as alegações de hipossuficiência.

No mais, considerando que há a presença de menor incapaz, DÊ-SE vista 

dos autos ao representante do Ministério Público para se manifestar, 

conforme determina o art. 178, II, do CPC.

Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56637 Nr: 3875-09.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 56637)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§ e 695 do 

CPC.

4. CITE-SE pessoalmente a parte REQUERIDA para comparecer à 

audiência de conciliação/mediação, conforme determina o artigo 695, §1° e 

§ 3° do CPC.

 5. Consigno que o mandado de citação deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar DESACOMPANHADO da cópia da 

inicial, assegurando ao réu o direito de examinar o seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695,§2° do CPC). Registre-se que no ato da intimação 

deverá o SR. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a 

possibilidade de constituir advogado.

6. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus 

advogados, conforme dispõe o artigo 695, § 4° do CPC.

7. Não realizado o acordo na audiência de conciliação/mediação, o réu 

deverá sair intimado para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, apresentar 

contestação, na forma dos artigos 335 e 697 do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56557 Nr: 3836-12.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo de Souza Aleixo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 56557)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 
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de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC;

6. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56415 Nr: 3757-33.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudenir Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 3757-33.2018.811.0052 – Código 56415

Vistos etc.,

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de CLAUDENIR GONÇALVES, por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o sumário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condição financeira de se defender no processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56598 Nr: 3854-33.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maridalva Ferreira de Laet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 56598)

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA c.c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

proposta por Maridalva Ferreira de Laet em desfavor do MUNICÍPIO DE RIO 

BRANCO/MT e ANTÔNIO XAVIER ARAÚJO, ambos qualificados.

 1) RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC/2015.

2) DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 98 e 99, 

§ 3º do CPC/2015.

3) CITE-SE a parte requerida, na pessoa do seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para responder a peça inicial, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (artigos 335 e 183, ambos do CPC).

4) Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

impugná-la, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 5) Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32265 Nr: 724-11.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Autos n. 724-11.2013.811.0052 (Código: 32265)

Vistos...

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de PAULO RICARDO DA SILVA.

Compulsando os autos, verifiquei que, apesar de ter sido determinada a 

regressão do regime semiaberto para o fechado (ref. 68), até o momento 

não foi expedido o mandado de prisão. Diante do exposto, determino:

1- Em razão da regressão definitiva de regime (ref. 68), EXPEÇA-SE o 

competente mandado de prisão.

2- REGISTRE-SE o mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão.

3- Considerando que o reeducando requereu atendimento de advogado 

(ref. 94), INTIME-SE a defesa para que compareça à Cadeia Pública.

 4- VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO, a fim de que se manifeste em relação 

ao cálculo de pena (ref. 83).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56639 Nr: 3877-76.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIdCN, BLdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 56639)

Vistos etc.,

Breno Luccas da Silva Neto representado por sua genitora Maria Izabel da 

Conceição Neta, propôs EXECUÇÃO DE ALIMENTOS fundada em título 

executivo extrajudicial em desfavor de Jefferson José da Silva.

 Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 330 do CPC, RECEBO a 

petição inicial, razão pela qual:

1) Defiro os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e 

ss do CPC/15.

2) CITE-SE/INTIME-SE a parte executada PESSOALMENTE para, EM 3 

(TRÊS) DIAS, pagar o débito alimentar das parcelas vencidas antes do 

início da presente execução, bem como AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do que dispõe o artigo 911 do 

CPC.

3) Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como, será DECRETADA A 

PRISÃO CIVIL pelo prazo de um a três meses, em REGIME FECHADO, nos 

termos dos § 1º a 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC/15 e Súmula 

309 do STJ.

4) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

5) CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55147 Nr: 3108-68.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdA, MLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 55147)

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por Mateus 

Lemos Barbosa devidamente representado por (pela) seu (sua) genitor (a) 

Monica de Almeida em desfavor de Wilson de Oliveira Barbosa todos 

devidamente qualificados.

À ref. 4, a liminar foi indeferida, pois naquele momento não havia 

informações seguras de ambas as partes para aferir o binômio 

necessidade e possibilidade, bem como determinou a designação da 

audiência de conciliação.

O requerido foi devidamente citado/intimado para comparecer à audiência 

(ref.14).

A Audiência restou infrutífera (ref.23) e a parte requerida saiu intimada 

para apresentar contestação.

 Aportou pedido da parte autora requerendo a expedição de ofício ao 

empregador do requerido com o objetivo de apurar a sua condição 

financeira (ref.24).

O requerido apresentou contestação (ref.26), requerendo os benefícios 

da justiça gratuita, arguiu preliminar de inépcia da inicial, e no mérito, pugna 

pela improcedência da ação.

É O NECESSÁRIO.

 Tendo em vista que os fatos apresentados na contestação pelo requerido 

modificam do direito da parte autora (art. 350 do CPC), postergo a análise 

do pedido de ref. 24.

Por todo exposto, INTIME-SE a parte autora para, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, impugnar a contestação.

Após, certifique-se e voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56593 Nr: 3852-63.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVLdS, MEBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo em segredo de justiça (art. 189, II, CPC), DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer tempo, caso 

inverídico as alegações e DETERMINO a tramitação prioritária do feito, eis 

que a demanda é pautada sob os interesses inerentes do infante, nos 

termos do art. 1.048, II do CPC e art. 4ª, alínea “b” do ECA.Em razão da não 

comprovação da renda do alimentante, somada à quantidade de filhos, 

FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente e mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, a partir da citação e prosseguindo até decisão 

final da causa, que deverá ser pago diretamente a genitora.Ademais, sem 

prejuízo das diligências encimadas, DETERMINO que designe audiência de 

conciliação ou de mediação, a qual será realizada pelo conciliador ou 

mediador da Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser intimado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência –art. 334 e §§, CPC/2015.INTIME-SE o autor na pessoa do 

seu advogado, para a audiência, e advirta as partes que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem 

como que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos.Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). 

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado. CIÊNCIA ao 

Ministério Público.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56607 Nr: 3858-70.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS, YPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56607Vistos etc., Processo em segredo de justiça (art. 189, II, 

CPC), DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a 

qualquer tempo, caso inverídico as alegações e DETERMINO a tramitação 

prioritária do feito, eis que a demanda é pautada sob os interesses 

inerentes do infante, nos termos do art. 1.048, II do CPC e art. 4ª, alínea “b” 

do ECA. Em razão da não comprovação da renda do alimentante, FIXO 

alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo vigente e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, a partir da citação e prosseguindo até decisão final da 

causa, que deverá ser depositado na conta indicada no item “b” dos 

pedidos da exordial. Ademais, sem prejuízo das diligências encimadas, 

DETERMINO que designe audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

será realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser intimado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência –art. 334 e 

§§, CPC/2015. INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54698 Nr: 2843-66.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesson Wellinton Pinheiro Rosa, Wagleyson 

Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Cassia Jordana Ribeiro Gusmão Marques - 

OAB:MT - 25084/O, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 Processo nº 2843-66.2018.811.0052 – Código 54698.

Vistos etc.,

DEFIRO “in totum” o pleito Ministerial, pelo que determino o descanso dos 

autos até o dia aprazado para a audiência de instrução e julgamento (ref. 

94).

 Ademais, considerando que o réu constituiu causídico, REVOGO a 

nomeação da Dra. Cássia Jordana Ribeiro Gusmão Marques - OAB/MT 

25084, e de acordo com os serviços prestados como defensora dativa 

nomeada neste processo, ARBITRO a título de honorários advocatícios o 

importe de 02 URH, R$ 1.793.02 (mil setecentos e noventa e três reais e 

dois centavos). EXPEÇA-SE a respectiva certidão.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55055 Nr: 3043-73.2018.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Mozar Quirino da Silveira, Alvaro Américo 

Sabatini Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Rodrigues da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claúdio Palma Dias - OAB:MT - 

3523-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, com fundamento nos 

artigos 558 e 561 do Código de Processo Civil.DESIGNE audiência de 

conciliação ou de mediação, a qual será realizada pelo conciliador ou 

mediador da Comarca, durante o período encimado, nos termos do art. 

334, §§, CPC/2015. INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC).Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53076 Nr: 1781-88.2018.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlucia dos Reis Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Ambrósio de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, com fundamento nos 

artigos 558 e 561 do Código de Processo Civil.DESIGNE audiência de 

conciliação ou de mediação, a qual será realizada pelo conciliador ou 

mediador da Comarca, durante o período encimado, nos termos do art. 

334, §§, CPC/2015. INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC).Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56149 Nr: 3624-88.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBdS, LBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a audiência designada para o dia 16/01/2019, será 

redesignada em virtude das férias dos advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56145 Nr: 3623-06.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdM, MIFdM, JVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, redesignei audiência de conciliação para o dia 

27/02/2019 às 13:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56145 Nr: 3623-06.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdM, MIFdM, JVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a audiência designada para o dia 16/01/2019, será 

redesignada em virtude das férias dos advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56149 Nr: 3624-88.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBdS, LBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, redesignei audiência de conciliação para o dia 

27/02/2019 às 12:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56150 Nr: 3625-73.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdS, RrdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a audiência designada para o dia 16/01/2019, será 

redesignada em virtude das férias dos advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55400 Nr: 3246-35.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves de Medeiros
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geçele Medeiros Machado de 

Oliveira - OAB:MT - 18315/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte exequente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da Exceção de Pré-Executividade de referência 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45092 Nr: 1452-13.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, redesignei audiência de conciliação para o dia 

27/02/2019 às 12:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45092 Nr: 1452-13.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a audiência designada para o dia 16/01/2019, será 

redesignada em virtude das férias dos advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13404 Nr: 66-55.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Conceição Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53903 Nr: 2319-69.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53835 Nr: 2285-94.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Ferreira de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54690 Nr: 2836-74.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerry Adriano Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/14.992-A, Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13 431-B

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54208 Nr: 2504-10.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuzenir de Almeida Tanazio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A, Paulo Roberto Canhete Diniz - 

OAB:13.239-A/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56391 Nr: 3739-12.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

20/02/2019 às 14:30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56374 Nr: 3730-50.2018.811.0052

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Tiago Pessoa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arlindo do Carmo - 

OAB:MT - 3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

20/02/2019 às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54017 Nr: 2392-41.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dimas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56637 Nr: 3875-09.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência para o dia 20/02/2019 às 14:00 

horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52871 Nr: 1638-02.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Dorriguette de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:MT - 24344-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56374 Nr: 3730-50.2018.811.0052

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Tiago Pessoa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arlindo do Carmo - 

OAB:MT - 3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54868 Nr: 2943-21.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves da Silva, Lúcia Rosalina da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para comparecer perante este 

Juízo, a fim de retirar a certidão de casamento averbada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36275 Nr: 502-72.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte ré acerca da audiência de instrução 

designada para o dia 3/4/2019, às 13:45 horas, na 3ª Vara Criminal da 

Comarca de Barra do Bugres/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 2966 Nr: 119-51.2002.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Khristian Santana Ramos - 

OAB:10318

 Processo nº 119-51.2002.811.0052 – Código 2966

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (fls. 150/v) quando 

informou não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor(a) dativo(a), o(a) Dr(a). 

KHRISTIAN SANTANA RAMOS, OAB/MT n. 10318, para que atue como 

advogado(a) nesta ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Rio Branco/MT – 05 de dezembro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43224 Nr: 436-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Gonçalves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Com efeito, não sendo factível o adequado cumprimento no 

estabelecimento a que se refere o art. 35, § 1º, do CP, faz jus o 

reeducando ao trabalho externo, ou à freqüentar curso supletivo 

profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, na dicção do 

§ 2º do mesmo dispositivo, devendo se recolher durante o período noturno 

na sua residência, conforme dito anteriormente. Isto posto, com espeque 

no art. 35, § 2º, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, alínea b), 122 e 125 

(parágrafo único) da Lei 7.210/1984, DEFIRO o pleito em apreço, 
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transferindo o condenado ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO do 

regime fechado para o semiaberto, hipótese em que deverá se recolher à 

sua residência durante o repouso noturno, entre as 19h30min e 6h30min, 

lá permanecendo o dia todo nos fins de semana e feriados, além de ter 

que comprovar ocupação lícita (atividade laboral e/ou educacional) no 

prazo de 30 (trinta) dias, SOB PENA DE REGRESSÃO.DESIGNO o dia 12 de 

MARÇO de 2019 para realização da audiência admonitória, a qual 

concretizar-se às 14 HORAS, oportunidade em que o reeducando será 

cientificado das condições do novel regime. EXPEÇA-SE ofício 

comunicando o diretor da cadeia pública local quanto à decisão ora 

prolatada, bem como a respeito do novo regime. Igualmente EXPEÇA-SE 

ofício comunicando ao comando da Polícia Militar e à Delegacia de Polícia 

Civil desta comarca, para que tomem conhecimento do regime deferido ao 

r e e d u c a n d o  e  a u x i l i e m  n a  v i g i l â n c i a  d o  s e u 

cumprimento.Independentemente da audiência acima aprazada, determino 

ao Diretor da Cadeia Pública Local que PROMOVA IMEDIATAMENTE A 

INSERÇÃO DO REEDUCANDO NO NOVO REGIME, para que este usufrua 

desde já dos benefícios advindos da progressão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56646 Nr: 3881-16.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdS, NMdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56646

Vistos etc.,

RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os requisitos 

essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não vislumbrar, 

por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332 e ss, 

CPC);

Processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo 

revogada a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas condições 

expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

DÊ-SE vistas ao Ministério Público para parecer, nos termos do art. 178, II 

do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56638 Nr: 3876-91.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGdOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56638

Vistos etc.,

RECEBO a inicial em todos os seus termos, pois preenchidos os requisitos 

dispostos nos artigo 319 e 320.

 DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer 

momento acaso inverídicas as alegações de hipossuficiência.

Processo em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, art. 189, II).

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO (art. 695, do CPC), 

a qual será realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte 

requerida com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do 

art. 334 e §§, CPC.

CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

No mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, 

conforme dispõe o artigo 695, § 1° do CPC;

O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado.

Após, de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55936 Nr: 3491-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo da Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 3491-46.2018.811.0052 – Código 55936

Vistos etc.,

Trata-se de CARTA PRECATÓRIA oriunda de Várzea Grande/MT, 

solicitando a notificação do denunciado PABLO DA SILVA CARDOSO.

Desta feita, DETERMINO A NOTIFICAÇÃO do increpado.

Após devidamente cumprida, DEVOLVA-SE a presente missiva ao Juízo 

deprecante, procedendo com as baixas necessárias e homenagens de 

estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53279 Nr: 1912-63.2018.811.0052

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAT, HL, DTN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 53279

Vistos etc.,

Trata-se de Homologação de Transação Extrajudicial proposta por 

DEBORA TOLEDO NATALINO representada por sua genitora Maria 

Aparecida Toledo e HERCIAS LIZARDO, visando a homologação do acordo 

entabulado em relação à partilha de bens, guarda e regularização de 

alimentos.

 A inicial veio instruída sem os documentos necessários para o seu 

recebimento, porém, fora realizada emenda a inicial (ref. 3).

Os autos vieram conclusos.

Inicialmente, DETERMINO que o processo tramite em segredo de justiça 

(CPC, art. 189, II).

RECEBO a inicial, tendo em vista que estão presentes os requisitos 

previstos nos artigo 319 e ss, do CPC, bem como não é o caso, por ora, 

de improcedência liminar o pedido (art. 332 do CPC).

DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer 

tempo acaso inverídicas as alegações de hipossuficiência.

No mais, considerando que há a presença de menor incapaz, DÊ-SE vista 

dos autos ao representante do Ministério Público para se manifestar, 

conforme determina o art. 178, II, do CPC.

Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55965 Nr: 3517-44.2018.811.0052

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 1038 de 1103



 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidicley Pereira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo n.º 3517-44.2018.811.0052 – Código: 55965

Vistos etc.,

Trata-se de Carta Precatória oriunda do Juízo de Cáceres/MT, solicitando a 

inquirição das testemunhas CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, IGOR 

RODRIGUES GUIMARÃES e KEILA DE SOUZA OLIVEIRA.

 Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 

DE MARÇO DE 2019, ÀS 14H00MIN, momento em que se realizará seu 

interrogatório conforme requerido.

 OFICIE-SE ao Juízo deprecante, dando ciência da solenidade ora 

aprazada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 2966 Nr: 119-51.2002.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Khristian Santana Ramos - 

OAB:10318

 Vistos, etc..

Em detida análise, diante da ausência do CPF do denunciado nos autos e a 

impossibilidade de encontrá-lo, DEFIRO “in totum” o pleito Ministerial de fls. 

127, pelo que RENOVO o mandado de prisão preventiva (fls. 101/103) 

expedido em desfavor ao réu Marcelo Silva de Oliveira.

 EXPEÇA-SE mandado de prisão, encaminhando-o às autoridades policiais 

responsáveis por seu cumprimento.

Ademais, REMETA-SE o feito ao arquivo provisório até a data de 

25/07/2030, na toada do art. 366 do CPP e súmula 415 do STJ.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12833 Nr: 673-05.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velino Efigênio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Código: 12833

Vistos etc.,

DEFIRO o petitório de fls. 62 para determinar, via sistema BACENJUD, o 

bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada, no exato 

montante do débito atualizado, bem como a consulta ao sistema RENAJUD.

1. EFETIVE-SE o bloqueio/consulta de contas/veículos da parte executada, 

por meio do sistema BACENJUD/ RENAJUD, até o valor indicado na 

execução, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação;

2. Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD/ RENAJUD, devendo a quantia 

indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora online, para, no prazo de 30 (trinta) dia, oferecer 

embargos à execução, nos termos do artigo 16, III da Lei 6.830/80;

3. No caso de ocorrência do item “2” da presente decisão, se vier aos 

autos os embargos, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS;

4. Rejeitada ou não apresentada a manifestação da executada, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD;

5. Caso a penhora/consulta restem infrutíferas, INTIME-SE a exequente 

para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, pugnar o que de direito, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO DO FEITO.

6. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12263 Nr: 99-79.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciderval Carvalho de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Squillace - 

OAB:Mat. 1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 12263

Vistos etc.;

DEFIRO o petitório de fl. 87 para determinar, via sistema BACENJUD, o 

bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada, no exato 

montante do débito atualizado.

1. EFETIVE-SE o bloqueio de contas da parte executada, por meio do 

sistema BACENJUD, até o valor indicado na execução, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação;

2. Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para, no prazo de 30 (trinta) dia, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 16, III da Lei 6.830/80;

3. No caso de ocorrência do item “2” da presente decisão, se vier aos 

autos os embargos, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS;

4. Rejeitada ou não apresentada a manifestação da executada, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD;

5. Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias;

6. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14434 Nr: 1097-13.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdS, WAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 14434

Vistos etc.,

 DEFIRO o pedido de fls. 62/65, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 1. EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 663,72, observando o CPF n. 

012.285.741-03, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

2. Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

3. No caso de ocorrência do item “2” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente.

4. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 
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converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

5. Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, § 2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52358 Nr: 1342-77.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré PAULO RICARO DA SILVA já 

qualificado nos autos, para o CONDENAR pela prática do crime previsto no 

art. 180, caput, do CP. Resolvido o mérito, passo à individualização/fixação 

da(s) pena(s) – CRFB/88, art. 5º, XLVI -, fazendo-a de acordo com as 

conclusões suso – CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja “pena-base 

será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida 

serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por 

último, as causas de diminuição e de aumento” - CP, art. 68.DA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53340 Nr: 1962-89.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tais Cristina da Rocha Silva, Adriano Carlos 

Machado, Adilson Santos Pessoa, Paulo Rômulo Pereira Vieira, Gustavo 

Souza de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, César Luiz Branicio da Silva 

- OAB:MT - 21373-O, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O, 

Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:MT - 21711-O, KHRISTIAN 

SANTANA RAMOS - OAB:10318/O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 

13290-A, Rubens Ventura - OAB:MT - 24615-O

 Processo nº. 1962-89.2018.811.0052 – Código nº 53340

Vistos etc.,

Apresentada as respostas à acusação (refs. 58, 61, 63, 89 e 92), na 

forma do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão 

ausentes as causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do 

mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 29 

DE JANEIRO DE 2019, ÀS 14H30MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, 

as testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

OFICIE-SE ao diretor da Superintendência de Gestão de Cadeias de Mato 

Grosso, dando ciência da audiência designada neste juízo, para que 

conduza os acusados (atualmente reclusos na cidade de Cáceres/MT e 

em Pontes e Lacerda/MT) à aludida solenidade.

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto ao 

pedido de revogação de prisão acostado à ref. 92 e para ciência da 

audiência designada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53341 Nr: 1963-74.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos Machado, Paulo Rômulo Pereira 

Vieira, Tais Cristina da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 

24735-O, Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:MT - 21711-O

 Processo nº. 1963-74.2018.811.0052 – Código nº 53341

Vistos etc.,

Apresentada as respostas à acusação (refs. 43, 44 e 74), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 29 

DE JANEIRO DE 2019, ÀS 13H00MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, 

as testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

OFICIE-SE ao diretor da Superintendência de Gestão de Cadeias de Mato 

Grosso, dando ciência da audiência designada neste juízo, para que 

conduza os investigados (atualmente reclusos na cidade de Cáceres/MT) 

à aludida solenidade.

Ademais, INDEFIRO o petitório de ref. 74, parte final, considerando que o 

réu ADRIANO CARLOS MACHADO está preso preventivamente em vários 

processos e que a decisão de transferência foi embasada na proteção da 

segurança do próprio acusado e da sociedade, como bem lembra o 

parquet à ref. 83. Desta forma, não se mostra razoável e nem 

recomendável a recondução do réu e seu grupo para esta Comarca.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55675 Nr: 3371-03.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Processo nº. 3371-03.2018.811.0052 – Código nº 55675

Vistos etc.,

Apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 22), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 23 

DE JANEIRO DE 2019, ÀS 15H40MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, 

as testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

OFICIE-SE ao diretor da Cadeia Pública local, dando ciência da audiência 

designada neste juízo, para que conduza o recuperando à aludida 

solenidade.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 1040 de 1103



 Cod. Proc.: 56415 Nr: 3757-33.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudenir Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 3757-33.2018.811.0052 – Código 56415

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 12) quando informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor(a) dativo(a), o(a) Dr. CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, OAB/MT nº 21373, para que atue como advogado(a) 

nesta ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente 

da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53342 Nr: 1964-59.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos Machado, Paulo Rômulo Pereira 

Vieira, Adilson Santos Pessoa, Gustavo Souza de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, KHRISTIAN SANTANA RAMOS - OAB:10318/O, 

Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 1964-59.2018.811.0052 - Código 53342

Vistos etc.,

Com a apresentação das respostas à acusação (ref. 65, 67, 87 e 105), 

VISTA ao Ministério Público para se manifestar, nos moldes do art. 409 do 

Código de Processo Penal.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31226 Nr: 1088-17.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Antonio da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Diante do exposto, conheço do AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA 

JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROCEDENTE.1- Realize-se novo cálculo de 

pena, utilizando-se como data-base a data última prisão do reeducando.2- 

Intime-se a defesa, bem como dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

que, sucessivamente, no prazo de 05, se manifestem quanto ao novo 

cálculo, BEM COMO EM RELAÇÃO À PROGRESSÃO DE 

REGIME.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 2966 Nr: 119-51.2002.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Khristian Santana Ramos - 

OAB:10318

 Processo nº. 2002/2015 – Código 2966

Vistos etc.,

Diante do documento colacionado às fls. 138/139, DETERMINO que o Sr. 

Gestor Judiciário providencie com urgência a expedição de carta 

precatória à Comarca de Guarapari/ES, instruindo-a com os documentos 

necessários, com fito de regularizar a prisão do réu MARCELO SILVA DE 

OLIVEIRA.

Ademais, considerando que o presente feito foi suspenso pela 

impossibilidade de citação pessoal do acusado, proceda-se com a 

CITAÇÃO do réu, para responder à denúncia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-se e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça CERTIFICAR, além do ato de 

ofício, se o réu possui advogado constituído ou se deseja se ver 

patrocinado por um defensor dativo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Às providências.

 Rio Branco/MT, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44361 Nr: 1031-23.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Severino Justino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marineuza Alves de Paula, Arlindo Gonçalves 

das Dores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:5106

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54715 Nr: 2855-80.2018.811.0052

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington da Cunha Ribeiro ME, Wellington da 

Cunha Ribeiro, Ana Lúcia Chuina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz R. Franco - 

OAB:MT - 20720-B, Marco André Honda Flores - OAB:MT - 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração de referência 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56557 Nr: 3836-12.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Edvaldo de Souza Aleixo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

06/02/2019 às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31226 Nr: 1088-17.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Antonio da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista a Defesa para se 

manifestar nos autos, no prazo legal, acerca do novo cálculo, bem como 

em relação à progressão de regime.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32265 Nr: 724-11.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista a Defesa para se 

manifestar nos autos, no prazo legal, acerca do novo cálculo, bem como 

em relação à progressão de regime.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56593 Nr: 3852-63.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVLdS, MEBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

20/02/2019 às 12:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39772 Nr: 704-15.2016.811.0052

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laiane Albina Oliveira Silva, Eduardo Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Augusto de Oliveira 

Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC. Condeno as partes ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais “pro rata”, nos 

termos do artigo 86, CPC, porém, suspendo sua exigibilidade, pelo prazo 

legal, eis que beneficiários da Justiça Gratuita.Nos termos do art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7885 Nr: 87-70.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GVR, MSR, EVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Código: 7885

Vistos etc.,

 DEFIRO o pedido ministerial de fl. 160/v, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 1. EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 105.770,94 (fl. 143), observando o CPF n. 

004.325.641-44, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

2. Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

3. No caso de ocorrência do item “2” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação/embargos, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS.

4. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

5. Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, § 2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34095 Nr: 911-82.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Melo Cochoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON MELO COCHOI, Cpf: 

83965459287, Rg: 1.856.239-6, Filiação: João Batista da Conceição Cochoi 

e Genesia Melo Cochoi, data de nascimento: 06/12/1986, brasileiro(a), 

natural de Lambari D'oeste-MT, convivente, serviços gerais, Telefone (65) 

9694-9085. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no 

dia 17 de junho de 2014 por volta das 21h30min, em residência localizada 

à Rua Lambari, Bairro Planalto, no Município de Lambari D'Oeste/MT, 

EDSON MELO COCHOI, vulgo “PATO”, com consciência e vontade, 

ofendeu a integridade corporal da vítima Silvana Geraldo de Souza, sua 

companheira, praticando o crime com violência contra a mulher na forma 

da lei específica

Despacho: Processo n.º 911-82.2014.811.0052 – Código : 

34095Campanha Semana da Justiça pela Paz em CasaVistos etc.,Defiro 

“in totum” a cota Ministerial de ref. 97, pelo que DETERMINO a CITAÇÃO 

POR EDITAL do acusado EDSON MEDO COCHOI, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, 

considerando que houve tentativa de citação (ref. 92 e 93), sem 

sucesso.Transcorrido “in albis” o prazo, dê-se VISTA ao Ministério Público 

para pugnar o que entender de direito.CUMPRA-SE, expedindo o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 1042 de 1103



necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 04 de dezembro de 2018

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-54.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER MATILDE (REQUERIDO)

EDELSON FERREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000256-54.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 2.948,28 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

ADAILTON DA SILVA PERES, Endereço: AV. DOS IMIGRANTES, S/N, VILA 

MARIA, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: EDELSON 

FERREIRA BARBOSA, Endereço: posto São Lucas, zona rural, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 VALTER MATILDE, Endereço: Sítio São Lucas, 

Assentamento Paiol, zona rural, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Senhor(a): ADAILTON DA SILVA PERES A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 09:30, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 6 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34167 Nr: 974-10.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenilson da Cruz Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 Processo nº. 974-10.2014.811.0052 – Código: 34167

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de 

ELENILSON DA CRZ NASCIMENTO, pela suposta prática do crime previsto 

no artigo 129, caput, do CP.

Diante da certidão de ref. 64, NOMEIO como Defensora Dativa a Dra. ISIS 

ALVES PACHECO, OAB/MT n. 24.821, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Nos termos da tabela da OAB (Tabela XIX, item 27.2), retifico o 

determinado na ref. 23, de forma que fixo os honorários advocatícios da 

advogada ELLEN BARROSO VIARO, OAB/MT 14138, em 1,5 URH, 

equivalentes a R$ 1.344,76 (mil, trezentos e quarenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos). EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação 

em nome do advogado.

Determino:

1- INTIME-SE a nova advogada nomeada para que, no prazo de 05, 

apresente memoriais finais.

2- Após, à conclusão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41029 Nr: 1377-08.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osana de Oliveira Sudré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Processo nº. 1377-08.2016.811.0052 – Código: 41029

Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais, ofereceu denúncia contra OSANA DE OLIVEIRA 

SUDRÉ, já qualificada nos autos, dando-o como incursa nas penas do 

crime previsto no art. 331 do CP.

Diante da certidão de ref. 19, NOMEIO como Defensor Dativo a Dra. 

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO, OAB/MT n. 21711/O, para que 

atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC 

e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que 

é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.
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 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 27 

MARÇO DE 2019, ÀS 17H15MIM.

1- INTIME-SE a acusada da data fixada para a audiência e do seu dever de 

trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação 

dessas, no prazo mínimo 5 (cinco) dias antes da realização – Lei n. 

9.099/95, art. 78, § 1º . No ato, o senhor oficial de justiça deverá 

questionar ao acusado acerca da possibilidade de constituir advogado.

2- INTIME-SE a vítima e requisitem-se as testemunhas. Desde já, em caso 

haja alguma testemunhas que não esteja residindo na comarca, determino 

a expedição de Carta Precatória para a inquirição.

3- INTIME-SE a advogada nomeada.

Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83072 Nr: 2419-84.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Saturnino dos Santos (menor), Rodrigo 

Máximo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA NAGILA SANTOS 

PINHEIRO - OAB:21004/O, Moacir Almeida de Freitas - OAB:727

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

EM PARTE a pretensão punitiva estatal, para:- CONDENAR o réu DANIEL 

SATURNINO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal;- 

ABSOLVER o réu RODRIGO MÁXIMO DE JESUS, devidamente qualificados 

nos autos, por insuficiência de prova, nos termos do art. 386, V, do 

Código de Processo Penal. Expeça-se Alvará de soltura, colocando-o 

imediatamente em liberdade.[...].Rosário Oeste/MT, 05 de dezembro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75140 Nr: 2437-42.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT, João 

Otoniel de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Manoel Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu JEFERSON MANOEL 

DIAS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 

157, § 3º (segunda parte), do Código Penal, com incidência da Lei 

8.072/90. 0IV - DOSIMETRIA DA ...] Por esta razão agravo a pena-base 

outrora fixada em 6 (seis) anos, passando a dosá-la em 30 (trinta) anos 

de reclusão, e ao pagamento de 350 (trezentos e sessenta) dias-multa, 

cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso.Não concorre qualquer causa de diminuição ou aumento da 

pena, ficando o réu JEFERSON MANOEL DIAS condenado definitivamente 

à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, e ao pagamento de 350 (trezentos 

e sessenta) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos 

artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.[...]Rosário Oeste/MT, 05 de 

dezembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22266 Nr: 1511-76.2008.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florizel Elizeu de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007- CGJ/MT. 

Impulsiono estes autos e intimo o autor a se manifestar sobre o oficio de 

fls. 146, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86544 Nr: 4230-79.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PITSTOP AUTO CENTER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86455 Nr: 4184-90.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDIO ROQUE DOS SANTOS RIBEIRO, 

DULCELENE ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.
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 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86534 Nr: 4223-87.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELA MARCIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82244 Nr: 1917-48.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Eduardo Campos dos Santos, Valclei 

de Jesus Conceição, Lucas dos Santos Gomes Cardoso, Arilson de 

Oliveira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - OAB:6404, THIAGO 

RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO - OAB:24402/O

 Vistos.

Considerando a ausência da Defensoria Pública (Ofício nº 

282/2018/GMSS/DPEMT-RO), nomeio como defensor dativo para o ato o 

advogado LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ – OAB/MT nº 22947/O 

e condeno a Fazenda Pública Nacional ao pagamento dos honorários 

advocatícios ao mesmo, nos termos do art. 22, § 1º da Lei n. 8.906/94, os 

quais fixo em 02 URH, em virtude de sua atuação no processo, em 

consonância com a Resolução n. 96/2007 do Conselho da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso.

Considerando ausência justificada da testemunha RENAN DE OLIVEIRA 

ISHI, redesigno a audiência de continuação para sua inquirição para o dia 

31/01/2019, às 14h00, ocasião em que são colhidos os interrogatórios dos 

acusados. Saem os presentes intimados, inclusive os réus.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre os 

pedidos da defesa no prazo de 05 dias, após conclusos com urgência 

para decisão.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86260 Nr: 4090-45.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Elias Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Areliano da Silva, Sonia de Oliveira 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por outro lado, sabe-se que o parcelamento das custas processuais é 

faculdade conferida ao magistrado, nos termos da dicção do art.98, §6°, 

do Código de Processo Civil, de modo a possibilitar que a parte arque com 

seu encargo, sem ser onerado em demasia e sem transferir tal encargo 

aos demais contribuintes. Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade 

de justiça, AUTORIZANDO, contudo, o parcelamento, e a fim de viabilizar o 

acesso à jurisdição, CONCEDO à parte autora o direito de recolher custas 

processuais respectivas em até 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, 

sendo a primeira depositada em até 10 (dez) dias da publicação oficial 

desta decisão, e as demais nos dias correlatos dos meses subsequentes, 

advertindo-se que em caso a parte torne-se inadimplente no curso do 

processo, o mesmo será extinto sem resolução do mérito (art. 468, § 13, 

CNGC), sem prejuízo do dever de reparar os prejuízos causados à parte 

adversa pelos atos processuais até então praticados.Deverá o Sr. Gestor 

certificar nos autos o pagamento de cada parcela mensal, até o número de 

06 (seis). Em relação à parte requerida, expeça-se o mandado de citação 

para que a mesma entregue coisa fungível ao requerente, no prazo de 15 

dias, compreendendo 161 (cento e sessenta e uma) vacas da raça nelore, 

com mais de 36 (trinta e seis) meses de idade, nos termos pedido na inicial 

(art. 701, CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o réu cumpra 

com a obrigação, ficará isento de custas (CPC, art. 701, §1º). Conste, 

ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, 

CPC).Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 06 de dezembro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86574 Nr: 4244-63.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Gonçalo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 311 do 

CPC. Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito possui 

natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.Com efeito, visando 

dar regular processamento ao feito, imperiosa a observância do que 

vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito 

com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, 

que:I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde 

logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação 
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de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes;IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Assim, desde já, pelos fundamentos 

alhures, NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, 

o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com endereço 

profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO PORTO, 

CUIABÁ/MT, CEP: 78032-175 [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86577 Nr: 4246-33.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Dias Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC.CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no 

prazo legal.Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor(a) judicial com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para apresentação de impugnação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 06 de dezembro de 2018.Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57998 Nr: 1934-26.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Processo nº 1934-26.2014.811.0032

Código nº 57998

Vara Única

Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude do Tribunal do Júri que se realizará na 

data de 14 de fevereiro de 2019, designo nova assentada para o dia 09 de 

julho de 2019 às 14h45min.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61095 Nr: 1033-24.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Neves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 Vistos.

TATIANE NEVES FERREIRA, já qualificada nos autos, foi denunciada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incurso no art. 121 c/c 14, II, 

ambos do Código Penal.

Denúncia foi recebida (ref.25), e na mesma oportunidade determinada à 

citação da denunciada para responder à acusação, nos termos do artigo 

396-A, do CPP.

 Devidamente citada por carta precatória, a acusada manifestou não 

possuir condições de constituir advogado (ref.42).

Decisão determinando o imediato cumprimento do Alvará de Soltura em 

favor da ré TATIANE NEVES FERREIRA, nos termos da decisão proferida 

nos autos do HC de n° 112084/2015 (ref.47).

Resposta à acusação, reservando-se ao direito de apresentar tese 

defensiva na ocasião das alegações finais, conforme ref.56.

Em petitório de ref.76, datado de 01/03/2017, a parte autora informou 

acerca da inviabilidade de comparecimento no mês de dez/2016, 

considerando o recesso forense, comparecendo no mês subsequente 

(janeiro/2017) para jusitifcar suas atividades.

 Pois bem.

Posto isto, verifico não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição 

sumária do denunciado, motivo pelo qual DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 09 de julho de 2019, às 13h30min, devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como a vítima e o réu 

para eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas 

e coisas e ao final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Por fim, certifique o Sr. Gestor o período total de comparecimentos da 

denunciada junto a Secretaria desta Vara.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57194 Nr: 1462-25.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alinor Manoel de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Posto isto, verifico não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição 

sumária do denunciado, motivo pelo qual DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 02 de julho de 2019, às 17h15min, devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como a vítima e o réu 

para eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas 

e coisas e ao final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP.Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória 

para inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 06 de dezembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86380 Nr: 4147-63.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.P. Ronsani Mecânica, Evandro Paulo Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 
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OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Caso não haja pagamento no prazo legal, voltem-me os autos conclusos 

para demais deliberações.

Cite-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15298 Nr: 853-57.2005.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana Maria do Espírito Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira - 

PROCURADORA FEDERAL - INSS - OAB:

 Certifico que conforme requerimento de fls.215/216, devidamente deferida 

as fls. 222, o alvara para o advogado da autora referente ao valor 

contratual de honorarios será de 30 % e conforme extrato de fls.227, o 

valor principal é de R$ 75.632,73 (setenta e cinco mil seiscentos e trinta e 

dois reais e setenta e tres centavos), do qual sera expedido alvara de 

30% (trinta por cento) oque corresponde ao valor de R$ 22.689,82 (vinte e 

dois mil seiscentos e oitenta e nove rais e oitenta e dois centavos) valor 

este referente aos honorários contratuais, conforme já deferido as fls. 

223.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-88.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JONI CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT0019649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JONAS CORREA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOÃO DA GUIA CORREA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIZETE MARIA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-68.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCACIO BARROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10567 Nr: 970-14.2007.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS DE ALENCAR VELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, FAUSTINO DIAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Corbelino Biancardini - 

OAB:12710/MT, Evandro Corbelino Biancardini - OAB:7341-A/MT, 

Irineu Pedro Muhl - OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls.:146-151: INTIME-SE o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente 

para, no prazo de 05 dias, apresentar seu contrato de honorários 

advocatícios, para reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor 

depositado a favor do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 

8.906/94), bem como informar o seu dados bancários, se for de seu 

interesse, ser destinatário do depósito relativo a seus honorários 

contratuais.

 E ainda, informar nos autos os dados bancários do beneficiário direto do 

crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

Por conseguinte, destaco que somente poderão receber mediante RPV a 

importância de, no máximo, 70 UPFs/MT, que atualmente corresponde a R$ 

9.536,10 (nove mil quinhentos e trinta e seis reais e dez centavos), 

devendo renunciar expressamente o valor excedente, caso opte por esta 

modalidade de pagamento.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 1476-14.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BENEDITA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Requerente, por meio de seu advogado, para, querendo, 

manifestar-se sobre o pedido de fls. 86v, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68486 Nr: 376-53.2014.811.0053

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BENEDITO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, com fulcro no art. 344, c/c 

o art. 550, §§ 4º e 5º, c/c o art. 487, I, todos do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de condenar o requerido a prestar contas em 15 

(quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor 

apresentar.Condeno o requerido ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC (em 

favor do Autor). O prazo assinalado para a prestação de contas por parte 

do requerido se iniciará automaticamente após o trânsito em julgado da 

presente sentença, em consonância com o disposto no art. 346 do CPC.Se 

o requerido apresentar as contas, intime-se o autor para manifestar sobre 

elas, no prazo de 15 (quinze) dias. Do contrário, intime-se o autor para 

que, em igual prazo, apresente as suas contas (CPC, art. 550, § 6º). A 

sentença da segunda fase apurará o saldo e constituirá título executivo 

judicial (CPC, art. 552).Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT.Intimem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78953 Nr: 1868-12.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE - SICREDI - CENTRO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA DO VALLE LTDA, LUIZ 

ANTÔNIO ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848, MARIA JOSE LEAO - OAB:5031

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE decisão anterior.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 41175 Nr: 1393-66.2010.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEONCIO PEIXOTO DE MOURA, MIGUEL 

ADILSON DE ARRUDA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Adilson de Arruda 

Moura - OAB:12749, Ulisses Garcia Neto - OAB:11512

 Vistos etc.

Fls. 148: DEFIRO o pedido de desarquivamento do feito, outrossim, DEFIRO 

o desentranhamento postulado, mediante substituição por cópia simples, a 

cargo da parte interessada.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 2245 Nr: 295-61.2001.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ BELMONTE ROMEIRO, MARIA MARGARETH 

CORREIA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÉLIA FRANCISCA MOYA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejacyr Cespedes de Souza - 

OAB:6485 MS, Djalma Ribeiro Romeiro - OAB:7162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Luiz Potrich - 

OAB:8288-B

 Vistos etc.

Fls. 588-591: HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as 

partes, para que surta seus regulares e jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, 

III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Fls. 592: DEFIRO a expedição de certidão conforme postulado.

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 55289 Nr: 648-18.2012.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 103: Verifique-se Sra. Gestora, acerca da disponibilização do valor 

por meio do sistema e-PrecWeb.

Em caso positivo, PROCEDA-SE o necessário para a vinculação dos 

valores depositados, bem como EXPEÇA-SE o necessário para o 

levantamento/transferência em favor da parte Autora.

Após, nada mais sendo requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo com 

as cautelas de praxe e baixa na distribuição.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72304 Nr: 785-92.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOMERO SALDANHA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS REGINA RETORE - 

OAB:12689-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO a parte autora para manifestar no prazo de 05 dias, sendo 

seu silêncio interpretado como desistência do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 89068 Nr: 2108-30.2018.811.0053

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA DA SILVA NASCIMENTO, BENEDITA NARDES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:12753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória manejado pela autora.Cite-se e intime-se a requerida, nos 

termos do disposto no art. 751 do CPC, para comparecer à audiência no 

dia 02 de abril de 2019, às 13h30min.Intimem-se à parte autora (DJE), o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81587 Nr: 1072-84.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, Ronimárcio Neves - OAB:6228

 Vistos etc.

Intime-se o autor à manifestação, prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84032 Nr: 2265-37.2017.811.0053

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREONILDO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEODORA VIEIRA DO NASCIMENTO, 

GONÇALO VIEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES PEDROZO - 

OAB:17137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXTINGO o processo com resolução do mérito.Advirto, todavia, que não 

poderá, sem prévia autorização judicial, dispor de eventual patrimônio do 

interditado ou praticar atos que excedam os limites da curatela, nos termos 

da Lei Civil. Ressalto, ainda, que a substituição do(a) curador(a) 

nomeado(a) pode ser determinada a qualquer tempo, se verificado não se 

encontrar ele(a) em condições de cuidar do(a) interditado(a). Essa 

sentença deverá ser publicada na rede mundial de computadores, no sítio 

do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, na forma do CPC, art. 755, §3º. Em obediência 

ao disposto no art. 755 do Código de Processo Civil e no artigo 9, III, do 

Código Civil/2002, proceda-se a alteração no Registro Civil, expedindo-se 

o competente Alvará de Curatela.Oficie-se também ao INSS informando a 

modificação da curadoria do interditado.Transitada em julgado, 

certifique-se e cumprido o que foi acima determinado, arquivem com as 

cautelas de estilo. Sem custas. Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74739 Nr: 53-77.2016.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN SILGUERO PERALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 43: INDEFIRO o pedido do autor, tendo em vista que é 

responsabilidade deste em localizar o endereço da parte requerida.

Assim, manifeste-se o autor, em termos de prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88904 Nr: 2008-75.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ABREU, KRA, MARCOS AURELIO DE 

ABREU, SILVANA ROSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY AMARAL DE ANDRADE - 

OAB:24017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO o pedido de desistência (Ref: 8) e EXTINGO a presente ação 

movida por Maria Lucia de Oliveira Lima, à luz do art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78953 Nr: 1868-12.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE - SICREDI - CENTRO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA DO VALLE LTDA, LUIZ 

ANTÔNIO ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848, MARIA JOSE LEAO - OAB:5031

 Vistos etc.

1. Ref: 55: Ciente quanto a interposição de agravo de instrumento pela 

parte executada.

 Não obstante, mantenho a decisão que não concedeu o efeito suspensivo 

dos embargos à execução por seus próprios fundamentos.

2. Ciente quanto ao indeferimento da tutela recursal pelo TJMT (Ref: 57).

Não houve pedido de informções.

 3. Intime-se o exequente a manifestar-se quanto a impugnação do 

executado (Ref: 51).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79128 Nr: 38-74.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RONAN ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11793

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta do réu Lucas Ronan Albuquerque, apresentada 

por meio de advogado constituído, ocasião em que pugnaram pela 

absolvição sumária, pela ausência de provas e pela legítima defesa.

Não se fala em ausência de provas, pois é assegurado o direito de 

produção destas ao órgão acusador durante a fase probatória. Ademais, 

a questão atinente a excludente de ilicitude da legitima defesa deve ser 

melhor analisada em sede de cognição exauriente, após a produção de 

provas, pois neste momento não há elementos suficientes para sua 

averiguação.

Ademais, o presente caso não se enquadra nas hipóteses da absolvição 

sumária (art. 397 e incisos, do CPP), assim designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 02 de abril de 2019, às 14h00min.

 Intimem-se o Ministério Público, o advogado de defesa (DJE), o réu e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82772 Nr: 1646-10.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILDA ROSA DE ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio do seu causídico, para ciência da 

sentença proferida nos autos, ref 17

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80832 Nr: 792-16.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. FELITO & CIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio de seu causídico, para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, ref: 08.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82277 Nr: 1443-48.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI DE PAULA PAIXÃO, JACQUES DOUGLAS 

GALDINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662/0

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

1. REQUISITE-SE o laudo pericial à POLITEC (ofício 442/2017/DPJC/SAL), 

referente ao exame de sangue nos itens elencados (fl. 67 do PDF).

2. ABRAM-SE vista dos autos às partes para a apresentação das 

alegações finais.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon – Assessora de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68233 Nr: 179-98.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI CECÍLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE ABASTECIMENTO 

DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSMERI VALDUGA - OAB:11550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanir Maria da Silva - 

OAB:2324/MT, MARAIZA MARIA MARCON - OAB:12444

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Noeli Cecílio da Silva em face de 

SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital, para declarar 

inexistente o débito cobrado na prefacial. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.OFICIEM-SE aos 

órgãos de proteção ao crédito acerca desta decisão, para que 

providenciem a baixa definitiva de seus arquivos.Condeno a parte 

requerida às custas processuais, pela gratuidade da justiça concedida ao 

requerente. Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos 

Advogados.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 89142 Nr: 2156-86.2018.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANILDO CATARINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): desconhecido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] 4. Assim, INTIME-SE a requerente, por meio dos seus patronos (DJE) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar nos autos o pagamento 

das custas e taxas processuais, e, ainda, proceda a emenda à inicial para 

incluir na demanda os confinantes, a nome do proprietário constante na 

matrícula, bem como, apresente a matrícula do imóvel.A inércia ensejará a 

extinção do feito.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88962 Nr: 2054-64.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ALVES - OAB: 

8866-A/MS

 Vistos etc.

DESIGNO audiência para a oitiva da testemunha no dia 05 de fevereiro de 

2019, às 15h15min.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84053 Nr: 2276-66.2017.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVANDO CRUZ DE CAMPOS - 

OAB:23830/O

 INDEFIRO o pedido de realização de prova pericial manejado pelo autor, 

pela inexistência de fundamentação do pedido. Não basta simplesmente 

pedir, cabe a parte justificar a necessidade de tal prova.Desta forma, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de fevereiro 

de 2019, às 14h00min.Caberá aos patronos dos litigantes à intimação das 

suas respectivas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC.O não 

comparecimento das testemunhas na solenidade acarretará na presunção 

da desistência da sua oitivaIntimem-se as partes por seus advogados via 

DJE.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76132 Nr: 706-79.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCY AQUINO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE BRITO CANDIDO - 

OAB:2802/O

 [...] Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta DEFIRO a 

progressão de regime prisional, autorizando o reeducando Jocy Aquino de 

Miranda, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena no regime 

SEMIABERTO.O cumprimento do restante da pena privativa de liberdade, 

dar-se-á mediante as seguintes condições, pela inexistência de local 

apropriado:a) o reeducando deverá se apresentar em Juízo mensalmente 

para justificar suas atividades;b) permanecer recolhido em sua residência, 

no período noturno, no horário compreendido entre as 20:00h às 06:00h, 

bem como durante os finais de semana e feriados;c) não frequentar 

ambientes de reputação duvidosa;d) não portar armas de fogo ou 

brancas; e,e) não ingerir bebida alcóolica ou fazer uso de qualquer 

espécie de substancia entorpecente.EXPEÇA-SE alvará de soltura. 

Intime-se o reeducando.Ciência ao MPE.Cumpra-se, servindo cópia desta 

como Termo de Compromisso. Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76132 Nr: 706-79.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCY AQUINO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE BRITO CANDIDO - 

OAB:2802/O

 [...] Isto posto e pelo que mais consta dos autos, DECLARO A REMIÇÃO 

de 308 (trezentos e oito) dias a serem debitados da pena, em relação ao 

trabalho, bem como 54 (cinquenta e quatro) dias a serem debitados, em 

relação ao estudo, em favor do reeducando Jocy Aquino de 

Miranda.Realize-se o cálculo de pena, observando que a Guia de 

Execução Definitiva juntada recentemente aos autos.Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 1050 de 1103



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87417 Nr: 1386-93.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA SANTOS DA SILVA, Espólio de 

GIOVANI AUGUSTO CORRÊA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DE JESUS DA GUIA RIBEIRO DA 

SILVA, ANDERSON SEBASTIÃO E SILVA, GILBERTO ROSA E SILVA 

JUNIOR, HAMILTON JOSÉ E SILVA, LAURA APARECIDA FONTOURA 

ROSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório de ref. 09.

 EXPEÇA-SE o necessário à citação dos Requeridos tal como postulado.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 89102 Nr: 2129-06.2018.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIANNY CRISTINE ACOSTA DA SILVA, GUILHERME 

RODRIGUES DA SILVA, MARIZETH APARECIDA ANDREIA ACOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Homologação de Acordo de Regulamentação de Guarda, 

entabulado entre Raianny Cristine Acosta da Silva, Guilherme Rodrigues 

da Silva e Marizeth Aparecia Andreia Acosta, envolvendo o menor Nicolas 

Guilherme Acosta do Nascimento.

Contudo, previamente à análise do acordo, colha-se o parecer ministerial.

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98 c/c art. 99, § 

3º, CPC).

 Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68334 Nr: 259-62.2014.811.0053

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GAMA FURRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejane Belussi Miranda - 

OAB:7410

 Vistos etc.

1. Chamo o feito a ordem, vez que o valor correspondente aos 80% já fora 

liberado à Ref: 121.

2. Resta o valor correspondente aos 20% do depósito inicial realizado pela 

Administração Pública.

Assim, proceda-se a vinculação e posterior liberação do valor.

3. No mais, cumpra-se a decisão de Ref: 133.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001263-78.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OFRASIO ESCOLASTICO DE LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001263-78.2018.8.11.0053. REQUERENTE: OFRASIO 

ESCOLASTICO DE LARA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Diante do documento trazido pelo Órgão Técnico do TJMT, juntado aos 

autos, diga a parte requerente se procurou os citados estabelecimentos, 

bem assim comprove a recusa no atendimento. Prazo de 10 (dez) dias, 

pena de extinção do processo, sem resolução de mérito. Intime-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010203-54.2011.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO(A))

ANDRE LOPES AUGUSTO OAB - SP0239766A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8010203-54.2011.8.11.0053. EXEQUENTE: CELSO RICARDO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos 

etc. Tendo em conta a notícia do pagamento à parte requerente com o 

numerário oriundo da penhora on line, mister o levantamento do saldo 

remanescente à parte requerida. INTIMEM-SE as partes à manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. No silêncio, EXPEÇA-SE o necessário ao 

levantamento dos citados valores à parte requerida. Após, AO ARQUIVO 

COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-50.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON ADRIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 1000280-50.2016.8.11.0053 REQUERENTE: WELLITON 

ADRIANO DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-42.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELOACIL MARCIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-68.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DA COSTA LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 6 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-60.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 6 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-14.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CORREA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-40.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-34.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILCE FERNANDA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-62.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-37.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA JOANA DA CRUZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO(A))

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-22.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO(A))

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-19.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO(A))

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-73.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BEATRIZ ARRUDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO(A))

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 6 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-95.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA DAMAZIA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT0018983A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 6 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000955-13.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000955-13.2016.8.11.0053. REQUERENTE: LUCIENE DOS 

SANTOS GONCALVES REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 

S.A. Vistos etc. DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a 

pauta do Juizado especial. Cite-se a parte reclamada, por meio de carta, 

que deverá ser enviada pelo correio, com AR, para comparecer à 

solenidade. Conste na carta de citação as consequências para o caso de 

ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de que, caso 

haja relação de consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e 

ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-56.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000493-56.2016.8.11.0053. REQUERENTE: DOMINGAS 

CANAVARROS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta do Juizado especial. 

Cite-se a parte reclamada, por meio de carta, que deverá ser enviada pelo 

correio, com AR, para comparecer à solenidade. Conste na carta de 

citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, 

poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando 

de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por 

preposto. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 6 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-12.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000623-12.2017.8.11.0053. REQUERENTE: BRUNO 

RODRIGUES DE MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

MANIFESTE-SE a parte requerente conquanto aos embargos de 

declaração opostos, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-50.2016.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DOS REIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-56.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1000493-56.2016.8.11.0053 Valor da causa: R$ 245,46 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DOMINGAS CANAVARROS Endereço: RUA ANTONIO FONTOURA, 

S/N, S/B, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 1111, Avenida 

Paulista, n 1111, 2 Andar, Bairro Bela V, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 Senhor(a): DOMINGAS CANAVARROS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2019 Hora: 12:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 6 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000955-13.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1000955-13.2016.8.11.0053 Valor da causa: R$ 35.200,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: LUCIENE DOS SANTOS GONCALVES Endereço: Antonio Fontoura, 

S/N, Fronteira, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Endereço: 

RODOVIA ANHANGÜERA, - DO KM 52,000 AO KM 53,998 - LADO PAR, 

VILA MILITAR, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13203-850 Senhor(a): LUCIENE DOS 

SANTOS GONCALVES A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2019 Hora: 12:50 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 6 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 
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com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-93.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA PEREIRA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO(A))

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-94.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-32.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-90.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ZEFERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000129-84.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAENE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-43.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODSON JUNIOR DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-61.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-82.2016.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

MAIR FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-37.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOLAR JOATAN MARQUES FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-74.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000388-79.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-24.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SANCHES BRUNNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 6 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11008 Nr: 63-05.2008.811.0053

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS DE ALENCAR VELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUBALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Corbelino Biancardini - 

OAB:12710/MT, Evandro Corbelino Biancardini - OAB:7341-A/MT, 

Irineu Pedro Muhl - OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 72-74: DEFIRO o pedido aventado. Expeça-se o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados nas contas indicadas.

O saldo remanescente de R$ 454,28 (quatrocentos e cinquenta e quatro 

reais e vinte e oito centavos) deverão ser estornados/desbloqueados 

para a conta do executado.

Em seguida, cumpridas todas as deliberações constantes nos autos e 

nada tendo sido requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE, COM BAIXA NA 

DISTRIBUIÇÃO.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82252 Nr: 1429-64.2017.811.0053

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Ugo Sousa - OAB:9611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo que esta 

não faz jus a benesse da justiça gratuita, ante a ausência de 

comprovação da sua insuficiência financeira.

Isto porque, pouco importa a afirmação da parte na inicial de que não está 

em condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e 

de sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária não 

devem ser concedidos de forma generalizada, é preciso que os 

requerentes demonstrem ser efetivamente desprovidos de recursos 

econômico-financeiros.

Ademais, o Colendo STJ possui entendimento de que a presunção do art. 

99, § 3º do CPC é relativa, senão vejamos:

 PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA PELO 

TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é 

relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo 
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requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, 

pelo magistrado, da devida comprovação.2. O Tribunal local cassou o 

pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não 

comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não 

conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).

 Ainda, há informação que o querelante exerce o cargo público de 

vereador, não podendo se presumir como hipossuficiente.

Assim, INDEFIRO a justiça gratuita requerida pela parte autora.

Intime-se a requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no prazo 

de 10 (dez) dias, demonstrar nos autos o pagamento das custas e taxas 

processuais, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-74.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FAUSTINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000302-74.2017.8.11.0053. REQUERENTE: ANTONIO FAUSTINO DA 

CRUZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Diante da completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo co 

o que foi noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, 

nos termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do 

CPC. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-09.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA FONTES MAYOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARIO GOMES MUNIZ OAB - MT0015072A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010087-09.2015.8.11.0053. REQUERENTE: KAMILLA FONTES MAYOLINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante 

da completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo co o que 

foi noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 6 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-08.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT0012929A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT0004324A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010305-08.2013.8.11.0053. REQUERENTE: MARCIO VINICIUS DE SOUZA 

REQUERIDO: EDSON GONCALVES Vistos etc. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos, aludindo omissão/contrariedade na decisão exarada. 

Postula pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios. A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio 

processual adequado. Apenas a título ilustrativo, a própria requerente 

poderia ter aviado as providências requeridas, deixando de atolar, ainda 

mais, o Poder Judiciário. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-38.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA AUXILIADORA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000630-38.2016.8.11.0053. REQUERENTE: SUZANA AUXILIADORA DA 

CRUZ REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das obrigações 

assumidas, de acordo co o que foi noticiado pelas partes, mister a 

extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Sem condenação nas verbas 

de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90740 Nr: 3022-39.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. MARANGÃO - ME, ELIANA DIAS 

MARANGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Rubia Alves de Resende - 

OAB:MT0020985B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 AUTOS Nº 3022-39.2018.811.0039

CÓDIGO 90740

 Vistos em Correição.

1. Comunique-se ao juízo deprecante acerca da distribuição desta, caso já 

não tenha o feito;

2. Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e diligências do Oficial 

de Justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita;

 3. Decorrido o prazo sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem independente de novo despacho;

4. Caso recolhido ou sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme 

deprecado, servindo a presente de mandado, devendo ser cumprida no 

prazo assinalado e, na sua ausência, em 10 (dez) dias, pelo Oficial de 

Justiça, nos moldes do artigo 372, C.N.G.C./MT;

5. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de 

origem com nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80786 Nr: 2747-27.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA PEREIRA DA SILVA ARROIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 15 

(quinze) dias à implantação do benefício concedido em favor da parte 

autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou 

justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos, sob pena de ser arbitrado 

multa diária.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Ademais, cumpra-se integralmente a decisão prolatada em referencia nº. 

37.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58505 Nr: 2234-64.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA DE BRITO VIEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos.

 Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 15 

(quinze) dias à reimplantação do benefício concedido em favor da parte 

autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou 

justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos, sob pena de ser arbitrado 

multa diária.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Ademais, cumpra-se integralmente a decisão prolatada em referencia nº. 

86.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57688 Nr: 1946-19.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI CORREIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1946-19.2014.811.0039.

CÓDIGO 57688.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JURACI CORREIA DE 

SOUZA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 Em referencia nº 131 a parte autora apresentou planilha de cálculo.

Após, a parte requerida se manifestou concordando com os cálculos 

trazidos pela parte requerente (ref. n. 142).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente, conforme referencia n. 

131, apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se à ref. n. 142, que a parte requerida, concorda com os 

cálculos apresentados, no valor de R$ 61.634,95 (sessenta e um mil 

seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) referente 

às verbas pretéritas e R$ 6.127,61 (seis mil cento e vinte e sete reais e 

sessenta e um centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

em referencia n. 131, no valor R$ 61.634,95 (sessenta e um mil seiscentos 

e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) referente às verbas 

pretéritas e R$ 6.127,61 (seis mil cento e vinte e sete reais e sessenta e 

um centavos) referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90084 Nr: 2700-19.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA RAMALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472, LILIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT0021736O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -O, porquanto não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos 

legais (art. 300, do Código de Processo Civil). Com efeito, por ora, não 

está demonstrado “prima facie” o “fumus boni juris” do direito da parte 

autora recomendando-se aguardar o contraditório. todos do Código de 

Processo Civil.Em se tratando de pagamento de honorários de perito em 

caso de assistência judiciária gratuita, a matéria é regulamentada pela 

Resolução nº 305 de 07/10/2014, do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 

248,53, podendo ser majorado para até 3 vezes esse valor (art. 3º, §1º). 

Considerando a complexidade do trabalho, visto que a perícia do expert 

compreenderá a alegada incapacidade; considerando o tempo de duração 

do processo, nível de especialização do profissional, bem como o lugar de 

prestação do serviço (em comarca que se encontra a mais de 300 km de 

distância da capital deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente 

à época do efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão 

mediante triagem, para análise da necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento.Por fim, demostrada a hipossuficiência 

da autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de agosto de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60987 Nr: 586-15.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO ROCHA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311/MT

 AUTOS Nº 586-15.2015.811.0039

CÓDIGO 60987

Vistos.

Certificada a tempestividade (ref. 132), RECEBO o recurso de apelação 

interposto pela Defesa do réu JOÃO PAULO ROCHA GUIMARÃES, uma 

vez que preenche os requisitos de admissibilidade.

 Dê-se vistas dos autos à Defesa do réu para apresentar suas razões 

recursais, no prazo legal. Com a vinda das razões, intime-se o Ministério 

Público para apresentar as respectivas contrarrazões, também no prazo 

legal.

Decorrido todos os prazos e certificada a intimação do réu, remetam-se os 

autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

apreciação, com as nossas homenagens, sendo desnecessária nova 

conclusão dos autos a esta Magistrada.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2017.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66057 Nr: 2302-77.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS BONFÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 AUTOS Nº 2302-77.2015.811.0039

CÓDIGO 66057

Vistos.

RECEBO o recurso de apelação interposto pelo réu FÁBIO MARTINS 

BONFÁ (ref. 76), uma vez que preenchem os requisitos de 

admissibilidade.

 Dê-se vistas dos autos à Defesa do réu para apresentar as razões 

recursais, no prazo legal. Com a vinda das razões, intime-se o Ministério 

Público para apresentar as respectivas contrarrazões, também no prazo 

legal.

Decorrido todos os prazos e certificada a intimação do réu, remetam-se os 

autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

apreciação, com as nossas homenagens, sendo desnecessária nova 

conclusão dos autos a esta Magistrada.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83975 Nr: 4448-23.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT- 

12.333

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72820 Nr: 2580-44.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA CIENCIA, 

ACERCA DO OFICIO JUNTADOS NOS PRESENTE AUTOS, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70880 Nr: 1565-40.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO EDSON MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78219 Nr: 1402-26.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE OLIVEIRA ESCORCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80431 Nr: 2546-35.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GIANDOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59700 Nr: 213-81.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAN IJSBRAND VAN DUYN, JOHANNES ADRIANUS 

JOSEF THEUNS, LAURENTIUS WILHEMUS ZANDVLIET, DOUWE KLAAS 

MIEDEMA, LEONARDUS CORNELIS DEN HOLLANDER, JOHANNES 

GERARDUS JOSEPH MARIA VAN DER LIGT, REFLORESTAMENTO 

QUATRO MARCOS LTDA., ALEXANDRE BERNARDI KOEHLER, EDWARD 

VEENENDAAL, CONSTANT WALTHER MARIA OSTENDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, CAROLINE ZIMMERMANN STELKO - OAB:81569, 

LUCIANA RICCI SALOMONI - OAB:18474/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 Vistos.

 Defiro o pleito retro em referencia nº. 128, após o transcurso do prazo 

intimem-se as partes para manifestarem requerendo o que entender 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88823 Nr: 1992-66.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS TEIXEIRA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - 

OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1992-66.2018.811.0039.

 Código nº. 88823.

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de MOISES 

TEIXEIRA SANTANA todos devidamente qualificados.

Juntou documentos.

Distribuído os autos no dia 03/07/2018.

Em referencia nº 13, a parte autora informou que as partes transigiram 

extrajudicialmente e requereu a extinção do feito, bem como à baixa do 

Desbloqueio Judicial do veículo descrito na exordial.

 Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora em 01/11/2018.

Ante o petitório, Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais 

remanescentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de novembro de 2017.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75766 Nr: 352-62.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 352-62.2017.811.0039.

CÓDIGO 75766.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOSE ALBINO DA 

SILVA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Em referencia nº 56 a parte autora apresentou planilha de cálculo.

Após, a parte requerida se manifestou concordando com os cálculos 

trazidos pela parte requerente (ref. n. 68).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que o requerente, conforme referencia n. 56, 

apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se à ref. n. 68, que a parte requerida, concorda com os 

cálculos apresentados, no valor de R$ 16.233,97 (dezesseis mil duzentos 

e trinta e três reais e noventa e sete centavos) referente às verbas 

pretéritas e R$ 1.574,98 (mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa 

e oito centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

em referencia n. 56, no valor R$ 16.233,97 (dezesseis mil duzentos e 

trinta e três reais e noventa e sete centavos) referente às verbas 

pretéritas e R$ 1.574,98 (mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa 

e oito centavos) referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2213 Nr: 626-56.1999.811.0039

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VICENTE BERTOLIN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA 

- OAB:4914/MT, DYNAIR ALVES DE SOUZA - OAB:MT-4.902, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 310-86.2012.811.0039 Código 50474

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO LUCIANO DOS SANTOS SILVA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Antônio Luciano dos Santos Silva Filiação: 

Antônio Inácio da Silva e de Fátima Santos Silva, data de nascimento: 

23/02/1989, brasileiro(a), natural de Barbalha-CE, solteiro(a), vaqueiro, 

Endereço: Rua Presidente Afonso Pena , 1836, Bairro: Jardim das Flores, 

Cidade: Mirassol D ´Oeste-MT, ATUALMENE EM LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40(quatrocentos e treze reais e centavos), 

bem com taxa judiciaria valor de R$ 137,76, ( cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. .

 Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciária, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 5 de dezembro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50474 Nr: 310-86.2012.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LUCIANO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 310-86.2012.811.0039 Código 50474

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO LUCIANO DOS SANTOS SILVA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Antônio Luciano dos Santos Silva Filiação: 

Antônio Inácio da Silva e de Fátima Santos Silva, data de nascimento: 

23/02/1989, brasileiro(a), natural de Barbalha-CE, solteiro(a), vaqueiro, 

Endereço: Rua Presidente Afonso Pena , 1836, Bairro: Jardim das Flores, 

Cidade: Mirassol D ´Oeste-MT, ATUALMENE EM LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40(quatrocentos e treze reais e centavos), 

bem com taxa judiciaria valor de R$ 137,76, ( cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. .

 Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciária, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 5 de dezembro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

]

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87896 Nr: 1579-53.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA TREVIZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DIAS PEREZ, ALAÍDE PERES PIVELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

PRAZO: PUBLICAR TRÊS VEZES

 INTERVALO DE 10 DIAS

AUTOS N.º 1579-53.2018.811.0039 Código 87896

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA TREVIZAN

PARTE RÉ: IVONE DIAS PEREZ e ALAÍDE PERES PIVELO

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. REPRESENTANTE (REQUERIDO): ALAÍDE PERES PIVELO 

FILIAÇÃO, BRASILEIRO (A), VIÚVO (A), AUTÔNOMA, ENDEREÇO: RUA 

LUCÉLIA, Nº 24, BAIRRO: BAETA NEVES, CIDADE: SÃO BERNARDO DOS 

CAMPOS BEM COMO REQUERIDO (A): IVONE DIAS PEREZ, CPF: 

36185124149, RG: 263.735 SSP SP FILIAÇÃO: JOÃO JOSÉ DIAS E 

SANTINA MARIA DE JESUS, DATA DE NASCIMENTO: 10/07/1937, 

BRASILEIRO(A), NATURAL DE JOSÉ BONIFÁCIO-SP, VIÚVO(A), 

APOSENTADA - FALECIDA, ENDEREÇO: AV. SÃO PAULO, 883,, BAIRRO: 

CENTRO, CIDADE: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 15.123,20

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: MARIA DA SILVA, brasileira, casada, aposentada, 

portadora da Cédula de Identidade sob nº 0388672-7 SSP/MT e do CPF nº 

522. 909.801-53, residente e domiciliada na Rua Cáceres, nº 735 – Bairro 

Jardim Popular – na cidade de São José dos Quatro Marcos-CEP: 

78.285-000 – Mato Grosso, por seus advogados e bastante procuradores 

WAGNER PERUCHI DEMATOS portador da OAB/MT n° 9.865 e BRUNO 

RICCI GARCIA portador da OAB/MT n° 15078/MT, infra assinado, com 

escritório profissional localizado no endereço constante no rodapé da 

presente, onde oferece para receber intimações e Notificações de estilo, 

vem mui respeitosamente ante a douta presença de Vossa Excelência 

propor AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO com fulcro no art. 319 e 

seguintes do Código de Processo Civil em desfavor de IVONE DIAS 

PERES, falecida, neste auto representada pela herdeira a Sra. ALAÍDE 

PERES PIVELO, brasileira, viúva, autônoma, residente e domiciliada na Rua 

Lucélia, n° 24, Bairro Baeta Neves, na cidade de São Bernardo do Campo, 

CEP 09.760-420, com celular para contato sob n° (011) 97366 5925, pelos 

seguintes A parte autora manifesta que não tem interesse na audiência de 

conciliação ou mediação nos termos do artigo 334 do Novo CPC. 

PRELIMINARMENTE A autora, já acima qualificada, nos termos do art. 98 e 

seguintes da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), declara para os 

devidos fins e sob as penas da lei, não ter como arcar com o pagamento 

de custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento 

e de sua família, pelo que REQUER OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA, conforme se pode ver na declaração em anexo. I- DOS FATOS 

Aos 02 de Maio de 2016 a Autora tomou posse de uma área de terra 

urbana, conforme Termo De Declaração De Cessão De Posse em anexo 

(DOC. 01), área esta cuja descrição é o LOTE Nº 02, QUADRA Nº 37, com 

área de 350,00 (trezentos e cinquenta) m2, localizado no Loteamento 

JARDIM POPULAR, no município de São José dos Quatro Marcos-MT. 

Ocorre Excelência, que nesta cidade é costume adquirir apenas a posse 

de um imóvel sem adquirir a propriedade deste através de escritura 

lavrada em cartório, conforme se verifica o título da posse. Sendo assim, a 
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Autora, em ato de pura boa-fé, não exigiu a escritura do referido imóvel, 

pois impossível à época dos fatos e, ainda sabia que estava adquirindo 

apenas a posse, porém com animus de dono, pois pagou o valor exigido, 

posse essa que se deu através de título da posse cujo legítimo proprietário 

é a Requerida, conforme Certidão de Inteiro Teor emitida pelo Cartório do 

1º Ofício de São Jose dos Quatro Marcos-MT que se encontra em anexo 

(DOC. 02). Ocorre Excelência que a Autora, sem ater-se às formalidades 

legais tomou posse da referida área de terra, e somando todo o período de 

posse da Autora adquirente a manteve mansa e pacificamente durante 

estes mais de 33 (trinta e três) anos sem sofrer qualquer constrangimento 

na sua posse, pois a Autora comprova sua posse desde a data de 

28/09/1985, com a seguinte cadeia sucessória em ordem cronológica 

(DOC. 03.1; DOC. 03.2; DOC. 03.3; DOC. 03.4):12/03/1991 - José Romildo 

Portela para Herminio Barbosa Fonseca; 28/06/1993 – Herminio Barbosa 

Fonseca para Alda Mery Rocha; 30/04/2010 – Alda Mery Rocha para 

Pedro Rodrigues da Silva 02/05/2016 – Pedro Rodrigues da Silva por meio 

de Declaração de Cessão de Posse para a Requerente (DOC. 01). 

Através da Certidão de Inteiro Teor em anexo (DOC. 02), que a área de 

terras em questão possui os seguintes confrontantes, o da Frente: 12,50. 

Metros para a Rua Cáceres; aos Fundos: 12,50 metros com o Lote 07; do 

Lado Direito: 28,00 metros para o Lote 01 e do Lado Esquerdo: 28,00 

metros com o Lote 03, no qual, uma vez intimadas por este douto juízo, 

irão comprovar a posse mansa e pacífica do Requerente. A razão do 

presente processo dá-se Excelência, que a legítima posseira da área não 

pode usufruir de todos os direitos que a propriedade do imóvel lhe 

alcançaria, principalmente com o fito de registrar no registro de imóvel 

competente este imóvel como seu, por lhe faltar o título correspondente, 

visto que a época a venda e a compra se operaram apenas por um 

contrato de compromisso de compra e venda e recibo. Destarte, para 

poder vender, onerar, dar em garantia e etc., falta-lhe a inscrição no 

registro do Cartório de Imóveis, sendo este o escopo final desta. II- DO 

DIREITO A usucapião extraordinária é disciplinada no art. 1.238 do Código 

Civil e seus requisitos são: posse de quinze anos (que pode reduzir-se a 

dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia 

habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo), 

exercida com o ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacificamente. 

Dispensam-se os requisitos do justo título e da boa-fé. Todavia a 

usucapião é o modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais 

pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais, 

é na lição de Clóvis Beviláqua “uma aquisição domínio pela posse 

prolongada” (RT 554:115).Existem no ordenamento jurídico brasileiro 

várias formas de se usucapir, disso, nota-se que fundamentalmente não 

divergem entre si estas respectivas formas a qual se apresenta este 

histórico Instituto Jurídico, exigindo-se impreterivelmente em todas estas 

formas de usucapião, para sua concessão, coisa hábil, posse, lapso de 

tempo, animus domini e, em alguns casos, boa-fé e justo título. 

Direcionando-nos ao presente caso Excelência, vislumbramos a 

possibilidade de utilizarmos os preceitos da Usucapião da forma 

Extraordinária conforme nos elucida claramente o Novo Código Civil 

Brasileiro (Leis. º 10.406/2002), através de seu artigo 1238, in verbis: Art. 

1238 – Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, qual servirá de título para registro no Cartório de 

Registro de Imóveis. Paragrafo Único – o prazo estabelecido neste artigo 

reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo’’. No caso em questão, a requerente utiliza-se do direito que lhe 

confere o art. 1.243 do Novo Código Civil para pleitear a propriedade do 

imóvel. Senão vejamos. Art. 1.243- O possuidor pode, para o fim de contar 

o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a 

dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, 

pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título de boa-fé. A 

usucapião manifestada desta forma apresenta os seguintes requisitos: 

posse de quinze anos, exercida com ânimo de dono, de forma contínua, 

mansa e pacificamente, sendo desnecessário o justo título e boa-fé. 

Atributos estes que possui o requerente, comprovando através dos 

documentos em anexo. Entretanto, necessário se faz a menção do tempo 

da posse exercida pela Autora para que configure a aquisição da 

propriedade pelo tempo .Para a configuração da usucapião desta forma se 

faz necessário a posse de 15 anos, independente que seja entre 

ausentes ou presentes, como exigia o código civil antigo .A Autora, 

somando-se as posses anteriores, está de posse da área a mais de 33 

(trinta e três) anos e, até a data da apresentação desta ação judicial, 

nunca transferiu ou cedeu sua posse a terceiro, o que muito pelo 

contrário, o defende com animus de dono, desde que o adquiriu do antigo 

proprietário. Portanto, para ver seu direito satisfeito, para a Autora basta o 

animus de dono, a continuidade e tranquilidade da posse por quinze nos, 

oque já está devidamente comprovada, conforme já relatado. vendo assim, 

requer seja julgado totalmente procedente apresente ação declarando a 

propriedade do referido imóvel como sendo da Autora via usucapião 

extraordinária. III- DO REQUERIMENTO Diante do exposto, vem a parte 

autora, requerer à Vossa Excelência o que se segue: a) A procedência da 

presente ação, para que seja declarado para a Autora, através da 

usucapião na modalidade extraordinária, o domínio definitivo do imóvel 

tendo como descrição o Lote 02 da Quadra 37, do Loteamento Jardim 

Popular, com área total de 350,00 (trezentos e cinquenta) m², em São José 

dos Quatro Marcos -MT, com a devida transcrição da sentença no 

Registro de Imóveis desta Comarca; b) Seja deferido os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA, pois conforme consta na preliminar e da declaração 

em anexo, a Autora não tem condições de arcar com as custas e 

despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, tudo 

nos termos da lei;c) A citação por correio (A.R.) da Requerida, nos termos 

do art. 247 Novo CPC/2015 para, querendo, venha a contestar a presente 

ação, sob pena de revelia e confissão; c) A citação pessoal dos 

confinantes/confrontantes e de seus cônjuges, se tiverem, nos termos do 

§3°, do artigo 246 do NCPC, qual seja, Frente: 12,50 metros para a Rua 

Cáceres; aos Fundos: 12,50 metros para o Lote n° 07; Lado Direito 28,00 

metros para o Lote n°01 e Lado Esquerdo 28,00 metros para o Lote n°03, 

os quais poderão se manifestar pelo prazo legal sobre o pedido da Autora 

e, prestarão seus depoimentos em Audiência a ser marcada por Vossa 

Excelência, por onde comparecerão através de intimação; d) A Intimação 

do Ministério Público Estadual, desta Comarca, nos termos do artigo 178, I 

do Código de Processo Civil; e) A intimação VIA ELETRÔNICA, para que 

manifestem interesse, os representantes da Fazenda Pública da União, o 

representante da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso, e do 

município de São José dos Quatro Marcos-MT, nos termos do § 1º e 2° do 

artigo 246 c/c artigo 1.050 do NCPC; Protesta ainda por todos os meios de 

provas admitidos em direito, requerendo em especial, se necessário, o 

depoimento pessoal da requerida, bem como a juntada dos Documentos 

que se fizerem necessário. Dá-se a esta causa o valor de R$ 15.123,20 

(quinze mil e cento e vinte e três reais e vinte centavos) para fins de 

alçada. Termos em que pede deferimento. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 25 de Maio de 2018.

 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: De Posse em anexo (DOC. 01), 

área esta cuja descrição é o LOTE Nº 02, QUADRA Nº 37, com área de 

350,00 (trezentos e cinquenta) m2, localizado no Loteamento JARDIM 

POPULAR, no município de São José dos Quatro Marcos-MT.

 DESPACHO: Vistos. MARIA DA SILVA ajuíza Ação de Usucapião 

Extraordinário em desfavor de ALAÍDE PERES PIVELO, representando o 

espólio de IVONE DIAS PERES, todos devidamente qualificados nos autos. 

Recebo a inicial, por estarem presentes todos os requisitos exigidos em 

Lei, artigo 319, do Código de Processo Civil. Outrossim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 

e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita a parte autora a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no artigo 5º, 

inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cível. 

– Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime).“JUSTIÇA 

GRATUITA – RENDIMENTOS NA FAIXA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE 

RENDA – DEFERIMENTO – Se a parte prova sua incapacidade 

econômico-financeira de arcar com as custas processuais, há de ser 

deferida a justiça gratuita, ressalvada a possibilidade de revogação do 

benefício, a qualquer tempo, se modificada a situação do autor – Decisão 

reformada - Agravo”. (TJSP – 20972492420178260000 SP 2097249 – 
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24.2017.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 

26/07/2017, 6ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 26/07/17). 

Citem-se os réus, na forma requerida na inicial, para, querendo, contestar 

a ação em quinze dias, consignada as advertências legais. Citem-se por 

edital, com o prazo de trinta dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos. Citem-se pessoalmente os confinantes, devendo 

observar o endereço indicado na inicial. Cientifique-se para que manifeste 

eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município de São José 

dos Quatro Marcos/MT, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Notifique-se o M. P. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de junho de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lucia Borges da Silva, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 5 de dezembro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62294 Nr: 966-38.2015.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA, ADAUTO 

BIANCHI, JOCILEI SANTOS BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 966-38.2015.811.0039 CÓDIGO Nº. 62294.

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

PARTE RÉ: CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA e ADAUTO BIANCHI e 

JOCILEI SANTOS BIANCHI

CITANDO(A, S): Requerido(a): Adauto Bianchi, Cpf: 41523997168, Rg: 

468.371 SSP SM Filiação: , brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Endereço: Avenida Luiz Barbosa, 850, Bairro: Centro, Cidade: São José 

dos Quatro Marcos-MT, Requerido(a): Construtora Universo Ltda., CNPJ: 

11628192000100, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

construtora, Endereço: Av. Sergipe, Nº 1515, Térreo, Sala 04, Bairro: 

Centro, Cidade: São José Quatro Marcos-MT, bem como

Requerido(a): Jocilei Santos Bianchi, Cpf: 69630399172, Rg: 1.082.476-6 

SJ MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), empresário, Endereço: Rua 

Espirito Santo, Esquina Com Avenida Sergipe, Bairro: Centro, Cidade: São 

José Quatro Marcos-MT, AMBOS ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E 

NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/06/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 228.608,55

FINALIDADE: CITAÇÃO das partes acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, para 

manifestar sobre a nomeação de Curador Especial a Defensoria Pública. 

No prazo legal.

RESUMO DA INICIAL: BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia 

mista inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-91, com sede no Setor 

Bancário Sul, Quadra 4, Bloco C, Lote 32,Edifício Sede III, Brasília/DF, vem 

mui respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu 

advogado e procurador que esta subscreve, constituído conforme as 

disposições estatutárias em anexo, com fundamento nos artigos 282 e 

seguintes do Código de Processo Civil, ajuizar AÇÃO ORDINÁRIA 

CONDENATÓRIA Em desfavor de: CONSTRUTORA UNIVERSO, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº11.268.192/0001-00, 

com sede em SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, na Rua Elcio 

Gonçalves de Aguiar, Centro, CEP 78.285-000;E fiadores: ADAUTO 

BAINCHI, brasileiro(a), casado(a), empresário, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG nº 468371 SSP/MT, inscrito(a) no CPF sob o nº 

415.239.971-68, residente e domiciliado(a)em SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS/MT, na Rua Espirito Santo, esquina com Avenida Sergipe, 

Centro, CEP 78.285-000;JOCILEI SANTOS BIANCHI, brasileiro(a), 

casado(a), do lar, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 10824766 

SJ/MT, inscrito(a) no CPF sob o nº 696.303.991-72, residente e 

domiciliado(a)em SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, na Rua Espirito 

Santo, esquina com Avenida Sergipe, Centro, CEP 78.285-000;OS 

FATOSO requerido necessitando de capital para implementar sua 

atividade, procurou o Banco do Brasil S/A para financiar insumos e 

serviços. Por ocasião foi entabulada um CONTRATO PARA DESCONTO 

DECHEQUES nº 036.354.190, operação 26421278, no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais). Pela operação de crédito efetuada pelo 

requerente com os requeridos ,foram cobradas as taxas de mercado e 

encargos contratados na forma prevista nas cláusulas gerais dos 

instrumentos acostados, cuja descrição detalhada segue no incluso 

demonstrativo de débito. Ocorre que os requeridos, utilizando-se do 

contrato indicado, utilizaram o crédito e não honraram a data pactuada 

para pagamento da cédula, quedando-se assim, inadimplentes com a 

requerente. Com o fito de receber o crédito supra indicado, o requerente 

envidou todos os esforços necessários, procurando os 

devedores/requeridos com frequência, para que os mesmos 

regularizassem seu débito, entretanto, todos os esforços realizados 

mostraram-se infrutíferas, restando tão-somente à via judicial para ver 

solucionada a pendência existente. 1. OS FUNDAMENTOS Como os 

requeridos não cumpriram a obrigação contraída, quedando-se 

inadimplente com as obrigações contratadas, assiste ao autor o direito de 

receber seu crédito, que atualizado até o dia 31/05/2015, importa em R$ 

228.608,55 (duzentos e vinte e oito mil seiscentos e oito reais e cinquenta 

e cinco centavos), consoante demonstrativo de débito acostado. Com 

efeito, a memória de cálculo anexa não deixa dúvidas demonstra a correta 

aplicação dos índices de correção e taxa de juros. Por outro lado, trata-se 

de obrigação positiva e líquida, cujo mero inadimplemento, constitui em 

mora os devedores, consoante disposto no artigo 397 do Código Civil: Art. 

397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, 

constitui de pleno direito em mora o devedor. Os documentos acostados 

fazem a prova necessária do negócio jurídico realizado, bem como das 

condições de contratação, demonstrando também inadimplência dos 

requeridos, satisfazendo os requisitos legais para a propositura da 

presente ação. Assim, faz-se necessária a citação dos requeridos, nos 

termos abaixo delineados, a fim de que apresente em juízo suas aduções 

de direito.2. O PEDIDO Diante de todo o exposto, requer seja a ação 

julgada totalmente procedente, para o fim de: a) condenar os requeridos 

ao pagamento do montante de R$ 228.608,55(duzentos e vinte e oito mil 

seiscentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente 

acrescido dos encargos de inadimplência, juros taxas de mercado 

praticadas pelo requerente, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do débito 

atualizado, custas e demais despesas processuais, cartorárias, etc.3. O 

REQUERIMENTO Requer, ainda: a) A citação postal dos requeridos 

descritos e qualificados no preâmbulo desta, nos endereços já indicados, 

a fim de que os mesmos, querendo, respondam ação, no prazo devido, 

sob pena de revelia e confissão, nos termos do que dispõe o art. 319 e 

seguintes do Código de Processo Civil) Seja concedido ao requerente a 

produção ampla de provas com o fim de exaurir o alegado por todos os 

meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não 

especificados no CPC, que sejam hábeis para demonstrar a verdade dos 

fatos em que se funda presente ação) Que as publicações das intimações 

sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO AMATO 

PISSINI - OAB/MT13.842-A, sob pena de nulidade; e, d) O peticionário 

declara a autenticidade dos documentos juntados por cópias simples, na 

forma do art. 365, incisos IV e VI, do CPC. Dá-se á presente o valor de R$ 

228.608,55 (duzentos e vinte e oito mil seiscentos e oito reais e cinquenta 

e cinco centavos). Nestes termos, Pede deferimento. Campo Grande, MS, 

03 de junho de 2015.

DESPACHO: Vistos em correição. Defiro o pleito retro, e determino a 

citação por edital da requerida, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no artigo 257, do CPC . Decorrido in albis o 

prazo para manifestação, nomeio como Curador Especial à Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada desta nomeação pessoalmente, para, 

manifestar-se em tal condição, no prazo legal. Intime-se. Expeça-se o 
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necessário. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de setembro 

de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 5 de dezembro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86367 Nr: 828-66.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89208 Nr: 2196-13.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13221 Nr: 919-79.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 919-79.2006.811.0039

CÓDIGO 13221

Vistos.

Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 

(trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da parte 

autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou 

justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a Autarquia para que se manifeste no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23750 Nr: 1376-72.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1376-72.2010.811.0039

CÓDIGO 23750

Vistos.

Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 

(trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da parte 

autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou 

justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51671 Nr: 1569-19.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILTON MÁXIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630/MT, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 1569-19.2012.811.0039.

CÓDIGO 51671.

Vistos.

Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS com URGÊNCIA para 

que proceda no prazo de 15 (quinze) dias para restabelecer à implantação 

do benefício de tutela antecipada concedida em favor da parte autora, bem 

como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou justifique nos 

autos o motivo de ter cessado o benefício relatado nos autos, conforme fl. 

retro.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2019 - FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de 

Sapezal - MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados, nos 

termos do Artigo 439 do Código de Processo Penal, os cidadãos abaixo 
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relacionados, que deverão ser sorteados para as reuniões periódicas do 

Tribunal do Júri durante o ano de 2018.

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104911 Nr: 4101-67.2017.811.0078

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS OLIVEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de reconsideração da sentença proferida na ref. 37, 

na qual a parte autora alega que houve a extinção do feito antes da data 

aprazada para a audiência.

Analisando o feito, nota-se que a extinção do processo se deu em razão 

da não localização do autor no endereço informado, conforme certidão do 

Oficial de Justiça na ref. 33, não havendo razão para reforma da 

sentença.

Sem prejuízo, consigno que como o feito foi extinto sem resolução do 

mérito, de modo que não há impedimento na propositura de nova ação com 

a mesma finalidade, sanado o vício anterior.

Com o trânsito em julgado da sentença, ARQUIVE-SE o presente feito com 

as baixas e anotação necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113938 Nr: 4424-38.2018.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Provisória encontra-se em pasta própria 

aguardando retirada da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114779 Nr: 4925-89.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Provisória encontra-se em pasta própria 

aguardando retirada da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115108 Nr: 5107-75.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KCSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Provisória encontra-se em pasta própria 

aguardando retirada da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115107 Nr: 5106-90.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Provisória encontra-se em pasta própria 

aguardando retirada da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102245 Nr: 2749-74.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Definitiva se encontra em pasta própria 

aguardando a retirada da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41427 Nr: 1396-09.2011.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON APARECIDO ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Certifico que o Termo de Guarda Definitiva se encontra em pasta própria 

aguardando a retirada da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115092 Nr: 5100-83.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Provisória encontra-se em pasta própria 

aguardando retirada da parte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75826 Nr: 632-18.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICH ALEXANDRINO LITIVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO LUIZ DUARTE - 

OAB:69080, FAJARDO JOSÉ PEREIRA FARIA - OAB:29699, LIA FARIA - 

OAB:39153

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de 05 (cinco)apresente as alegações finais de acordo com ref. 79.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107094 Nr: 226-55.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERNANDO SCHAEDLER, OTTO 

NICOLAS SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO VALENTE - 

OAB:MT/8.116-B, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207

 Vistos etc.

Em razão da necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO a oralidade para o dia 20/03/2019 no mesmo horário.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40234 Nr: 198-34.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALENCAR GOUVEIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 27475 Nr: 1175-36.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE PARAFUSOS SAPEZAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, 04-12-2018.Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41054 Nr: 1022-90.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.T. VILLAS BOAS PRESENTES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 29484 Nr: 767-11.2006.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDO EGON DRIEMEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34215 Nr: 1552-02.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEDRO PIACENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73312 Nr: 877-63.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA ABADIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41365 Nr: 1334-66.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES DA SILVA INSTALAÇÕES - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 
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SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25515 Nr: 1568-92.2004.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTRO E MELO & ALMEIDA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT,04/12/2018.Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 27473 Nr: 1170-14.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES JUNIOR & MORCH GONÇALVES 

LTDA - ME, WALTER MORCH GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 17784 Nr: 103-48.2004.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SATURNINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TRINDADE JEPPEZ 

ALBANEZ GARCIA - OAB:8687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39681 Nr: 1984-50.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTEC MECANICA E IMPLEMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73379 Nr: 943-43.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL KLIPEL ME, DANIEL KLIPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73378 Nr: 942-58.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOMBACH PEDERIVA & CIA LTDA- ME, 

JULIANA MOMBACH, THIAGO PEDERIVA, MARIVALDA MARIA PEDERIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39625 Nr: 1928-17.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 
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com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73397 Nr: 961-64.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBROSIO MICHELON & CIA LTDA, 

AMBROSIO MICHELON, LOSMAR FAGUNDES MICHELON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72799 Nr: 379-64.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEM FEITO SERVIÇO DE LIMPEZA EM 

LAVOURAS LTDA, ROGERIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39546 Nr: 1848-53.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. RAFAGNIN - ME, ONEIDE RAFAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35822 Nr: 600-86.2009.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA., MÁRCIO ANDREI HERPICH, ANDERSON HERPICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 29360 Nr: 672-78.2006.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Corretores de Imóveis-CRECI 19ª 

Região, CARLOS ALBERTO LÚCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO BERTO BELMONTE PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lenamara Rocha Monteiro - 

OAB:6246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72373 Nr: 1919-84.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ ANTONIO ZENATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41456 Nr: 1425-59.2011.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RODRIGUES DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ORIDES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SABIONI VALADARES 

- OAB:MT/16218/0

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 77.

Oficie-se ao SPC, SerasaJud para a inclusão do executado JOAO ORIDES 

DE LIMA, no cadastro de inadimplentes, conforme pugnado.

Manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Sapezal/MT 13de Novembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107151 Nr: 262-97.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DIANA CRISTINA LANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLO CABRERA - 

OAB:40682

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC/2015, para:a)FIXAR a guarda unilateral definitiva de ANNA 

CLARA LANG MELLA em favor da genitora, ora Requerente, DIANA 

CRISTINA LANG;b)REGULAMENTAR o direito de visitas do genitor a filha 

em finais de semana alternados e nas férias escolares e de final de ano 

de maneira dividida e alternada, observando sempre o melhor interesse da 

criança, de modo que as visitas não causem prejuízos ao saudável 

desenvolvimento da infante;c)CONDENAR o requerido ao pagamento 

definitivo no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, a época de cada pagamento, e 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias com saúde e educação, a título de pensão 

alimentícia e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, 

cujo pagamento deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês, 

iniciando-se a partir da publicação desta sentença, na conta já informada 

nos autos de titularidade da genitora.d)CONDENAR o requerido ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85 § 2º do CPC/2015, contudo, DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita feito na contestação, razão pela qual a 

condenação às custas e despesas processuais ficará sob condição 

suspensiva de exigibilidade, consoante preconizado no artigo 98 § 3º do 

CPC/2015 .e)EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva em favor da genitora 

DIANA CRISTINA LANG.Transitado em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos.Intimem-se as partes através dos advogados 

constituídos.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36583 Nr: 1413-16.2009.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKSON GLEID DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de limar proposta 

por BANCO FINASA S/A, em face de MARKSON GLEID DE OLIVEIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Em 10/01/2018, a parte autora requereu a desistência da Ação nos termos 

do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

O próprio autor manifestou interesse em desistir por desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Sendo assim, verifica-se que não existe mais razão para continuidade da 

demanda, diante da perda do objeto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 Por consequência, REVOGO a liminar concedida às fls. 30/31.

Eventuais custas à parte autora.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104667 Nr: 3982-09.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 ATO ORDINATÓRIO.

 Fica o advogado do réu, devidamente intimado para apresentar 

Alegações Finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112996 Nr: 3854-52.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A.F FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262 MT, FABIO VALENTE - OAB:MT/8.116-B, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

Certifico para os devidos fins que o Avogado da parte requrente Mauro 

Fernando Schaedler, Dr. Fabio Valente OAB 8116 -B, tomou ciência da 

audiência de conciliação redesignada para o dia 31/01/2019 às 14h , o 

qual comprometeu trazer seu cliente para a referida audiência bem como 

solicitou a expedição de nova precatória para cumprimento, eis que os 

valores já foram recolhidos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80674 Nr: 515-90.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PELEGRINI & PELEGRINI LTDA ME, ÉLCIO ANTÔNIO 

PELEGRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835 MS

 ATO ORDINATÓRIO.

 Fica o Apelado devidamente intimado, para apresentar contrarrazões no 

prozo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 86261 Nr: 2609-11.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO AFRANIO BATISTA GONÇALEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da parte autora para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 2.298,92 (dois mil 

duzentos e noventa e oito reis e noventa e dois centavos), corrigido 
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monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

vencimento do débito, e o faço, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO o 

requerido ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios 

de sucumbência, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.Após 

transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000458-50.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000458-50.2018.8.11.0078. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ALMIR XAVIER DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, proposta 

por BV FINANCEIRA S/A CFI, em desfavor de ALMIR XAVIER DE 

OLIVEIRA, aduzindo em síntese que celebraram Contrato de Alienação 

Fiduciária, tendo como objeto o veículo ESPÉCIE: AUTOMÓVEL 

MARCA/MODELO: FIAT/STRADA ANO: 2011/2012 CHASSI: 

9BD27844PC7429884 PLACA: NCY7467 COR: PRETA. Inicialmente 

ressalto que o presente processo tramita via PJE, não passando pelo 

setor de distribuição, cabendo a este magistrado verificar o recolhimento 

das guias iniciais. Com efeito, constato que em consulta ao site do TJMT, 

não encontrei guia vinculada ao processo, todavia, a guia e o recolhimento 

se encontram juntados aos autos, razão pela qual o processo encontra-se 

apto para despacho inaugural. Ocorre que o requerido deixou de efetuar o 

pagamento das parcelas com vencimento a partir de 06/2018, incorrendo 

em mora desde então. O Contrato com Cláusula de Alienação Fiduciária 

está regularmente formalizado entre as partes, conforme verifico nos 

documentos encartados à inicial. No tocante a notificação extrajudicial, 

para constituir a mora, verifico que o AR acostado nos autos foi devolvido 

ao remetente indicando o motivo “DESCONHECIDO”. Nesta seara, o 

entendimento Pátrio é no sentido de que será considerada válida a 

notificação encaminhada para o endereço constante no contrato, eis que 

compete ao contratante informar qualquer alteração de endereço, em 

consonância o princípio da boa fé contratual. Nesse sentido: DECISÃO: 

ACORDAM os Desembargadores da Décima Quinta Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em 

cassar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ante 

o indeferimento da petição inicial, determinando o retorno dos autos à 

origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos da 

fundamentação. EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ANTE A FALTA DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RETORNO DO AR 

COM A INFORMAÇÃO DE "AUSENTE".AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA 

MODIFICAÇÃO DO ENDEREÇO. ÔNUS DO DEVEDOR. VALIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PARA EFEITO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTEÇA 

CASSADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

consolidou-se no sentido de que em se tratando de busca e apreensão 

decorrente de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio 

de notificação extrajudicial a ser entregue no domicílio do devedor, sendo 

dispensada a notificação pessoal. 2. O devedor deve comunicar a 

alteração do seu endereço para fins de recebimento das 

correspondências encaminhadas pelo credor, sob pena de se reputar 

válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada 

para o endereço constante no contrato. Recurso de apelação provido. 

(TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1481156-4 - Foz do Iguaçu - Rel.: Jucimar 

Novochadlo - Unânime - - J. 16.03.2016) (TJ-PR - APL: 14811564 PR 

1481156-4 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 

16/03/2016, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1768 29/03/2016). 

Assim, reputo válida a notificação extrajudicial acostada aos autos, já que 

a correspondência foi encaminhada no endereço constante no contrato. 

Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores da 

espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) do 

autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, 

mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o qual 

deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito. O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E OFÍCIO. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32512 Nr: 1368-46.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Cesar Ribeiro Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Souza 

Cordeiro - OAB:23327, BRUNO EDUARDO HINTZ - OAB:15857/O

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 204, via 

malote digital, para a Comarca de Sinop/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183795377.

Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 206, via 

malote digital, para a Comarca de Porto dos Gauchos/MT. Código de 

rastreabilidade: 81120183795360.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21790 Nr: 1154-31.2013.811.0094

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO CÉSAR DE SOUZA JÚNIOR, 

Cpf: 05087159117, Rg: 53.343.838-X, Filiação: Ronaldo César de Souza e 

Rosangela da Silva, data de nascimento: 18/07/1997, brasileiro(a), natural 

de Tabaporã-MT, solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE, acima qualificada, para 

que, querendo, constitua advogado de sua confiança, para apresentar as 

contrarrazões do recurso interposto pelo Ministério Público.

Despacho/Decisão: Vistos.Diante da decisão de fl. 91, estando o menor 

infrator Ronaldo César de Souza Júnior, em lugar incerto e não 

sabido.Determino a expedição de edital, objetivando sua intimação, pelo 

prazo de 20 (vinte) dias, para querendo, constitua advogado de sua 
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confiança para apresentar as contrarrazões do recurso interposto pelo 

Ministério Público Estadual.Cientificando-o de que não o fazendo será lhe 

nomeado advogado dativo para patrocinar sua defesa, em observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Após, 

decorrido o prazo, certifique-se a Gestora Judiciária acerca da 

constituição de advogado por Ronaldo César de Souza Júnior.Na hipótese 

do requerido deixar de constituir advogado, nomeio desde já a Dra. Daniely 

Neves Lauro, para apresentar as contrarrazões. Após, apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se estes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Fixo os honorários advocatícios à advogada ora 

nomeada, no valor 05 URH, nos termos da tabela da OAB/MT. 

Apresentadas as contrarrazões, expeça-se certidão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Advertência: Em caso de negativa, será lhe nomeado advogado dativo 

para patrocinar sua defesa, em observância aos princípios constitucionais 

do contraditório e da ampla defesa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 04 de dezembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10985 Nr: 611-33.2010.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildebrando José Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802, Ana Cláudia Teixeira Borges - OAB:11471-A/MT, Flavio 

de Pinho Masiero - OAB:13.967/MT, José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Patricia Quessada Milan - OAB:MT/7.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

Preliminarmente, proceda à Secretaria juntada dos documentos pendentes 

que se encontram dentro do caderno processual com petição datada em 

11/10/2018. Após, vistas à outra parte.

 Em continuidade, tendo em vista que ainda resta pendente o cumprimento 

da decisão proferida em audiência (fls. 308/310), inerente à intimação do 

perito e demais atos decorrentes da perícia deferida nesses autos, 

DETERMINO que a Sra. Gestora se diligencie no sentido de realizar as 

expedições necessárias à produção de sobredita prova pericial.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11604 Nr: 345-12.2011.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Avelaneda Milani Florentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Bett - OAB:277429/SP, 

FELIPE ANDRES ACEVETO IBANEZ - OAB:, José Martins - 

OAB:SP/84.314, Jucelino Adson de Souza Filho - OAB:122345-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, ante a inércia da parte requerente JULGO EXTINTA a 

presente demanda, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.4.Providências 

FinaisCondeno a parte autora em custas e honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento), a ser calculado com base no valor da 

causa.PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo, bem como, 

PROCEDA-SE com a expedição do necessário para liberação do bem 

apreendido às fls. 48.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9443 Nr: 311-08.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Lopes Maroni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:MT/9.576-A, Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945/MT

 Vistos.

Tendo em vista o certificado às fls. 405, INTIME-SE o réu para que, em 05 

(cinco) dias, se manifeste quanto à inércia de seu patrono, bem como, 

constitua novo advogado para representar seus direitos e, assim, cumprir 

o disposto na decisão de fls. 400.

Caso silente, desde já nomeio com defensor dativo o Dr. Geraldino Viana 

da Silva, sendo que os honorários serão ao final arbitrados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33051 Nr: 1660-31.2018.811.0094

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROPICAL MADEIREIRA EIRELLI - EPP, ELIAS ROSA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso - SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, INDEFIRO A LIMINAR postulada pela parte impetrante por 

ocasião da impetração do presente Mandado de Segurança, em face da 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – 

SEFAZ-MT.NOTIFIQUEM-SE as autoridades coatoras para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestarem suas informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009.Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, tornem os autos 

conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).Cumpra-se, com 

urgência. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21358 Nr: 727-34.2013.811.0094

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto da Silva Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Paulo dos Santos 

Roberts - OAB:5395-B/MT, Thiago Vizzoto Roberts - OAB:MT/13.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Bett - OAB:277429/SP, 

José Martins - OAB:SP/84.314

 Vistos.

Permaneçam os autos aguardando o transito em julgado da sentença 

extintiva proferida nos autos em apenso (Cód.: 11604) e, após, tornem os 

autos conclusos para sentença, isto porque, com a eventual liberação do 

veículo naqueles autos, os presentes embargos inevitavelmente terão seu 

objeto prejudicado.

 Intime-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11580 Nr: 322-66.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Martins Garcia, Hildebrando José Pais 
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dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Manfrin Benatti - 

OAB:12.802, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista que ainda resta pendente o cumprimento da decisão 

proferida em audiência (fls. 308/310), inerente à intimação do perito e 

demais atos decorrentes da perícia deferida nesses autos, DETERMINO 

que a Sra. Gestora se diligencie no sentido de realizar as expedições 

necessárias à produção de sobredita prova pericial.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11581 Nr: 323-51.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando José Pais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:63477

 Vistos, etc.

Tendo em vista que ainda resta pendente o cumprimento da decisão 

proferida em audiência, inerente à intimação do perito e demais atos 

decorrentes da perícia deferida nesses autos, DETERMINO que a Sra. 

Gestora se diligencie no sentido de realizar as expedições necessárias à 

produção de sobredita prova pericial.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21604 Nr: 976-82.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurildo Daniel Lauro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barros - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

 I – Tendo em vista que a parte requerida às fls. 138/139 pugnou pela não 

homologação do acordo encartado aos autos, bem como, que tal acordo 

extrajudicial não produz efeitos jurídicos antes de sua homologação por 

sentença, a desistência exteriorizada impede que este juízo promova a 

homologação, até mesmo porque, ante o lapso temporal transcorrido, o 

pacto deixou de representar à declaração de vontade de ambas as partes 

e, portanto, não pode este juízo o acolher como tal;

II – No mais, INTIME-SE a parte autora para que, ciente do manifestado pelo 

requerido, bem como, do retorno dos autos do E. TJMT, requeira o que de 

direito para prosseguimento do feito, visando cercear futura arguição de 

nulidade, isto no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32937 Nr: 1595-36.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Almeida Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Bueno Pedroza - 

OAB:21.797, Jônathas Carvalho de Sousa Santos - OAB:17.487, 

Renato Coelho Cunha - OAB:10.445

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado designo a data de 11 de dezembro de 

2018, às 16hs30mun.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data designada nos termos 

do art. 392 da CNGC/MT.

Intimem-se todos.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11356 Nr: 107-90.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Gonçalves Godinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Astor Beskow - OAB:46561/PR

 Vistos etc. Considerando que o reeducando (a) foi condenado (a) em 

pena, cujo regime de cumprimento é o aberto, cuja data de início do seu 

cumprimento é de 28/04/2015. Mantenho as mesmas condições fixadas às 

fls. 164. Expeça-se cópia do cálculo de pena de fls. 192 ao reeducando. 

Abro prazo para que o reeducando apresente comprovação do trabalho 

para fins de remissão da pena do regime semiaberto. Oficiem-se as 

polícias Civil e Militar informando as condições acima impostas para auxílio 

no controle de seu cumprimento. O (a) reeducando (a) ficou neste ato, 

cientificado (a) acerca das condições e, que o descumprimento delas, 

pode implicar-lhe em prisão. Considerando a ausência do núcleo da 

Defensoria Pública nesta Comarca nomeio o Dr. Astor Beskow para 

exercer a defesa do acusado neste processo, arbitro desde já a título de 

honorários advocatícios o valor de 1/5 (Um quinto) da URH. Expeça-se a 

certidão honorária. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9572 Nr: 436-73.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Oliveira dos Santos, Marcia Regina Faustino dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:OAB/MT 8.350, Ildo de Assis Macedo - OAB:3.541, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3.056/MT, Saionara Mari - OAB:OAB/MT 5.225

 Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto no art. 10 do CPC, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto à alegada 

prescrição (fls. 141/143), sob pena de preclusão.

Oportunamente tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27427 Nr: 627-40.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. N. Madeiras Ltda, Iguisvon Prado de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - 

OAB:11.470/MT, Orlando Cesar Julio - OAB:10.004-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado em petitório de fls. 57/58, tem-se como imperioso 

anotar que a sentença proferida nestes, a qual declarou extinta a 

execução em apenso (cód.: 9010), ainda não transitou em julgado, visto 

que, consta pendente a intimação da Fazenda Pública Estadual quanto a 

sentença de fls. 55/56, sendo assim, DETERMINO que a Sra. Gestora se 

diligencie no sentido de promover a válida intimação das partes e, somente 
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após decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, fica desde 

já determinada à liberação dos valores penhorados naqueles autos, 

mediante expedição de alvará judicial em favor dos respectivos 

depositantes indicados nos extratos de fls. 78/79 daqueles autos.

Até mesmo porque, assim constou na sentença que resolveu o mérito aqui 

litigado, não podendo este juízo surpreender as partes com decisão 

contrária ao já deliberado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31398 Nr: 2412-46.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Cesar Ribeiro Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DE SOUZA 

CRDEIRO - OAB:23327, BRUNO EDUARDO HINTZ - OAB:15857/O, 

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Tendo em vista o postulado às fls. 85, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao Ministério Público para que se manifeste requerendo o que 

de direito.

Oportunamente tornem os autos conclusos

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22018 Nr: 139-90.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elso Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Destarte, trazendo os ensinamentos ao caso concreto, tem-se que a 

pena concreta aplicada é de 06 (seis) meses de detenção, levando-se o 

prazo prescricional para 3 (três) anos, nos moldes do Artigo 109, VI, do 

CP. Considerando que o recebimento da denuncia se deu em 30/09/2014 

(fls. 31), com a publicação da sentença condenatória se dando em 

01/10/2018 (art. 389 CPP), ou seja, transcorrido o prazo superior aos 3 

(três) anos, tem-se que houve a ocorrência da prescrição punitiva estatal, 

na sua forma retroativa, devendo ser reconhecida a extinção da 

punibilidade em favor do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal. “Ex positis”, considerando que em relação ao delito pelo qual 

o réu foi condenado ocorreu o advento da prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, na sua forma retroativa, subsumindo-se tais 

ocorrências ao disposto no art. 109 e 110, §1º do Código Penal pátrio, e 

com fundamento no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, 

DECLARO, com permissivo no art. 61 do CPP, POR SENTENÇA, a 

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DE ELSO MACHADO, pelo advento da 

Prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa, a fim 

de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos.Comunique-se ao 

Instituto de Identificação da presente sentença, informando-lhe o número 

do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que dera 

origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC).Cumpra-se o 

Art. 1.387 da CNGC que aduz: “Na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato”.Ciência ao 

Ministério Público. Transitada esta em julgado, encaminhem os presentes 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3724 Nr: 522-83.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangalli, Jorge 

Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bertoti Pereira, Mitsuo Kennedy Aida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Agulhão Spindola 

- OAB:MT/6416-B, Marcelo Gustavo Pinheiro Polonio - 

OAB:7186-B/MT, Otilio Ribeiro Neto - OAB:MT/13332

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

de fls. 1.543/1.545 e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para 

SANAR a obscuridade apontada e, assim, DETERMINAR que a penhora 

deferida às fls. 1.540 se efetive mediante TERMO nos autos, devendo de 

tal termo de penhora ser o executado intimado na pessoa de seu patrono, 

na forma dos artigos 845, §1º e 841, §1º, ambos do CPC, 

respectivamente.Atente-se a Sra. Gestora para certificar nos autos o 

decurso do prazo previsto no art. art. 525, §1º, IV, do CPC (para defesa 

do devedor).No mais, uma vez expedido o termo de penhora, intime o 

exequente para que cumpra o disposto no art. 844 do mesmo Diploma 

Legal. Ato contínuo, expeça-se carta precatória à Comarca de Sinop/MT 

com a finalidade de avaliação do imóvel constante do termo de penhora e, 

de tal avaliação INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem quanto a avaliação, mormente requerendo o que de 

direito, sob pena de preclusão.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6242 Nr: 1259-86.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Cerem Peralta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos.

Tendo em vista que foi proferida sentença de extinção da punibilidade do 

denunciado, em razão do advento da prescrição (fls. 130/132), sentença 

que já transitou em julgado (fls. 133), indefiro o postulado de fls. 146.

No mais, considerando que ainda resta pendente de intimação da vítima em 

relação à sentença, e restando certificado que esta não foi localizada no 

seu endereço constante nos autos (fls. 142), INTIME-SE através de 

EDITAL e, após, não restando providências pendentes, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência ao MPE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9325 Nr: 183-85.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Oliveira dos Santos - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT/11.178, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:MT/15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A

 (...) É expresso o comando processual de que havendo elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, deve o juiz a indeferir. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, deve o Poder Judiciário 

evitar qualquer lesão ao erário, sendo imperiosa a negativa da justiça 

gratuita quando houver elementos concretos da possibilidade financeira 

da parte autora em arcar com as custas, bem como ausente qualquer 

demonstração da impossibilidade de pagamento.FORTE em tais 

fundamentos, tem-se que o INDEFERIMENTO do pedido de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA é medida que se impõe, sendo assim, tendo em 

vista o certificado às fls. 891, CUMPRA-SE integralmente o disposto no 

item III e seguintes da decisão de fls. 888/888-verso.Oportunamente 

tornem os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33100 Nr: 1686-29.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Brito Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.Defiro o pedido de produção de prova 

testemunhal formulado pela autora na inicial.CITE-SE o Requerido, por meio 

de remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para contestar a ação no 

prazo legal.Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor(a) judicial com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para apresentação de impugnação. Após, voltem-se os autos 

novamente conclusos, para outras deliberações.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33146 Nr: 1718-34.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Bento Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenir Lopes Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.Considerando que a Conciliadora Judicial 

pode e deve auxiliar o magistrado na pauta de oralidade da Vara, nos 

termos do art. 334, § 1º, do CPC, DETERMINO que a Secretaria designe 

data para audiência, de acordo com a pauta da Conciliação.Cite-se e 

intime-se o requerido, no endereço declinado na exordial, bem como, 

intime-se a parte autora para que compareça à audiência, acompanhada 

de seu(s) advogado(s), com as advertências legais, contidas no art. 334, 

§§ 8º, 9º e 10º do CPC.O prazo para a parte requerida, oferecer 

contestação é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial, será na forma 

estabelecida no art. 335 do Código de Processo Civil.Com a chegada da 

contestação, intime-se a parte requerente para apresentar 

impugnação.Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às 

providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11924 Nr: 659-55.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellyngton Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc...

 Considerando o trâmite processual ocorrido, mister sanear o processo 

para seu regular andamento. Pois bem:

I- Preliminarmente, verifica-se que possui apreensão de armas no referido 

processo, conforme termo de apreensão de fl. 24, sendo realizado o 

respectivo Laudo Técnico em fls. 16.

Considerando o que dispõe o artigo 25 da Lei 10.826/03 e artigo 1479 da 

CNGC, que estabelece que as armas de fogo, qualquer que seja o tipo, 

serão encaminhadas, após a elaboração do respectivo laudo pericial, 

intimação das partes sobre o seu resultado e eventual notificação do 

proprietário de boa-fé para manifestação quanto ao interesse na 

restituição, caso não seja imprescindível para o esclarecimento dos fatos 

apurados no processo judicial, com urgência à Unidade do Exército 

Brasileiro, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou 

às forças armadas.

 DETERMINO a intimação do Ministério Público para que se manifeste sobre 

eventual interesse de algum outro laudo ou utilização da(s) referida(s) 

arma(s) apreendida(s), bem como intimação de eventual proprietário de 

boa-fé, se houver. Consigne o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação. 

Após, caso não haja manifestação ou, seja ela no sentido de desinteresse 

por providências complementares, determino que se tome às providências 

para destruição do armamento.

 II- Tendo em vista a certidão de fl. 76, vistas ao MPE para manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11559 Nr: 303-60.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurildo Daniel Lauro, Rosineide Neves Lauro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a peculiaridade do caso em comento, em que se tem de 

um lado o credor/exequente reiterando o pedido de homologação do 

acordo outrora pactuado e extinção do processo em razão da liquidação 

do débito exequendo (fls. 153), tem-se, do outro lado, o 

devedor/executado pugnando pela atualização do débito para fins de 

quitação (fls. 154).

Nesse cenário, é nítido o desencontro de interesses em ambos os 

postulados, bem como, não resta indene de dúvidas a validade do acordo 

de fls. 99/101.

Posto isso, visando esclarecer as divergências, INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos, 

mormente requerendo o que de direito e informando se o acordo de fls. 

99/101 gerou efeitos.

Ultrapassado o aludido prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, em 

mesmo prazo, se manifeste quanto ao postulado pela parte exequente, 

sob pena de preclusão.

 Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11590 Nr: 31493-41.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Gonzales, Celso Henrique da 

Silva Ferro, Renata Andrea Marzola de Andrade Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Miguel Tavares Martucci - OAB:MT/9.672-A

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao certificado às fls. 178/verso, dando conta da não 

localização da litisconsorte necessária Renata Andrea Marzola de 

Andrade Ferro, CUMPRA-SE o disposto na parte final da decisão de fls. 

170/verso, diligenciando-se a Sra. Gestora no sentido de expedir o 

necessário para citação por edital;

II – Decorrido o prazo que assiste à litisconsorte e nada sendo 

manifestado, nos termos do art. 72, II, do CPC, tendo em vista a ausência 

da Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO o Dr. Magaiver Baesso dos 

Santos, advogado militante nesta comarca, para atuar em sua defesa, eis 

que, somente esta foi citado por edital;

III – Com efeito, INTIME-SE o D. Causídico nomeado, para ciência da 
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presente nomeação, bem como, para que no prazo legal se manifeste 

representando os interesses da litisconsorte necessária Renata Andrea 

Marzola de Andrade Ferro;

IV – Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23446 Nr: 194-07.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:SP/248.505, José Martins - OAB:SP/84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Exequente, na pessoa 

de seu advogado, para que proceda ao pagamento da distribuição da 

carta precatória na comarca de Sorriso-MT, juntando ao autos a guia 

respectiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11089 Nr: 711-85.2010.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Maria Castaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ponzio, Alvelina da Conceição Bezerra 

Ponzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Cardoso Castaldo - 

OAB:MT/8227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Silviana Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

executada para nos termos da decisão de fls. 87/88, proceda com o 

depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21609 Nr: 981-07.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação da parte requerida, nas pessoas de seus advogados, acerca do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20188 Nr: 480-87.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurílio Aparecido Semensato, Florinda Marin 

Semensato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Geraldo Vozniak - 

OAB:12979/MT, Marcos Rogério Mendes - OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls.184, a 

seguir transcrita, considerando a inclusão da herdeira no polo ativo da 

presente ação:

Vistos, etc.

I – Inicialmente, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar que às fls. 

170, onde se lê: “(...)CITE-SE pessoalmente a parte Caixa Econômica(...)”, 

LEIA-SE: “CITE-SE a parte requerida”;

II – Sendo assim, uma vez sanado o erro material na decisão de fls. 170, 

não há que se falar em citação da Caixa Econômica, nem mesmo 

deliberação quanto ao postulado de fls. 182/183, por não ser a Caixa 

Econômica parte no presente processo;

III – Na sequência, verificando que a requerida foi devidamente citada do 

pedido de habilitação, tendo se manifestado às fls. 172, DEFIRO a 

habilitação da herdeira do “de cujus” no polo ativo da demanda, 

prosseguindo a demanda em seus ulteriores termos;

IV – Por fim, sendo realizadas as devidas anotações na capa dos autos, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

informem nos autos se pretendem produzir outras provas, sob pena de 

preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27372 Nr: 596-20.2017.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Ribeiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596 OAB/MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, Ilson José 

Vieira - OAB:OAB-MT 25354/B, Jiancarlo Leobet - OAB:MT/10.173, 

Wesley de Almeida Pereira - OAB:23350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Darli Leobet Junior, 

proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24565 Nr: 889-58.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSO, Genessi de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação da parte autora, nas pessoas de seus advogados, para 

manifestar acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32579 Nr: 1396-14.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Diante do postulado à fl. 196, pelo representante ministerial, ao argumento 

que não poderá comparecer à audiência antes designada, devido estar 

convocado pelo Procurador-Geral da Justiça, para participar ativamente 

do XIX Encontro Estadual do Ministério Público Mato-grossense, que se 

realizará na data de 13 de dezembro do corrente ano.

 Redesigno a audiência antes designada para o dia 22 de janeiro de 2019, 

às 13hs30minu., devendo serem cumpridas todas as determinações 

contidas às fls. 154/154-verso.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Intimem-se.

 Cumpra-se, conforme antes determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 32690 Nr: 1460-24.2018.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSL, ACdSL, GHdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilson José Vieira - 

OAB:OAB-MT 25354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte requerente, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de conciliação designada para o 

dia 13/02/2019, às 17h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33146 Nr: 1718-34.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Bento Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenir Lopes Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte requerente, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de conciliação designada para o 

dia 28/02/2019, às 17h15min.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24600 Nr: 876-90.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Porta Montinelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo de Assunção de Lima 

- OAB:OAB/MT 14.601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto aos calculos 

judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20345 Nr: 1370-57.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ineide Tatsch Pastório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:127/887, HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias indicar dados bancários para 

transferência de valores depositados em juízo, quais sejam: nº do banco, 

nome do banco, nº da agência bancária e nº da conta bancaria e 

indicação de conta poupança ou conta corrente, nº do CNPJ ou CPF do 

titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27334 Nr: 356-62.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilei Eliza Bordinhão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias indicar dados bancários para 

transferência de valores depositados em juízo, quais sejam: nº do banco, 

nome do banco, nº da agência bancária e nº da conta bancaria e 

indicação de conta poupança ou conta corrente, nº do CNPJ ou CPF do 

titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64988 Nr: 2274-91.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL- IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI, CASSIANA CANDIDO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CASTRO DE MELO - 

OAB:MT/14.529, KARLA ANDRADE CAMPOS - OAB:17270, Murilo 

Castro de Melo - OAB:MT0011449O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 30 dias manifestar-se quanto a certidão do 

oficial de justiça, dando andamento ao feito, sob pena de devolução a 

origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26791 Nr: 1395-31.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Godinho da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) Banco Bradesco S/A, por meio de 

seu(s) procurador(es) devidamente constituído(s), para que efetue(m) no 

prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas Processuais no 

importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), e 

Taxa Judiciária no importe de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e 

cinquenta e nove centavos), a que foi(ram) condenado(s) nos termos da 

r. sentença de folhas 63/64, emitindo-se, para tanto, as Guias de 

Pagamento pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum 

desta comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58159 Nr: 1248-92.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO LUCIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746, Murilo Castro de Melo - OAB:MT0011449O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 

19 e requerer o que entender de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de 

devolução da missiva no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 1076 de 1103



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64700 Nr: 2084-31.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN ALOYSIO NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MS 12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 

14, no prazo de 30 dias sob pena de devolução da missiva no estado em 

que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64234 Nr: 1821-96.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério José Morandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Ferraz, LOACIR TECCHIO, Ivone 

Lucia Martelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT0011538O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 94,30 em favor do Oficial de Pamella 

Daiane Meinerz, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, em conformidade com o requerimento a fl. 14, sob pena de 

expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça, bem como 

para em mesmo prazo efetuar o recolhimento da diligência para 

cumprimento do ato de intimação do executado Loacir Tecchio. Destaco 

que os recolhimentos deverão ser em guia diversas por tratarem-se de ato 

diversos. Não havendo manifestação nos autos no prazo de 30 dias, o ato 

deprecado será devolvido a origem sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64818 Nr: 2164-92.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16948/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 5.120,00 em favor dos Oficiais de 

Justiça José Miguel da Paixão e Layza Michelle Souza Serra, devendo 

para tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, em conformidade com 

o requerimento a fl. 78, sob pena de expedição de certidão de crédito em 

favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66750 Nr: 3188-58.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Antonio Mastelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DI BENEDETTO JÚNIOR - 

OAB:12.234/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62618 Nr: 795-63.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO LUIZ LUPATINI, Jacinta Maria Lupatini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:OAB/SP 239.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo para o requerido 

apresentar os documentos, conforme certidão do oficial de justiça. Assim, 

impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7422 Nr: 57-37.2002.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM. DE MADEIRA TIRLONI & FILHOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6900-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) Indústria e Comércio de Madeiras 

Tirloni & Filhos Ltda, por meio de seu(s) procurador(es) devidamente 

constituído(s), para que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o 

recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 705,90 

(setecentos e cinco reais e noventa centavos), e Taxa Judiciária no 

importe de R$ 705,90 (setecentos e cinco reais e noventa centavos), a 

que foi(ram) condenado(s) nos termos da r. sentença de folhas 93, 

emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento pertinentes por meio do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64987 Nr: 2273-09.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL- IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO COZER, CASSIANA 

CANDIDO DA SILVA, ADALBERTO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT0011449O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2273-91.2018.811.0108 - CÓDIGO: 64987

REQUERENTE: COPACEL – IND. E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS 

L.T.D.A.

REQUERIDO: ADALBERTO TIRLONI E OUTRO.

CARTA PRECATÓRIA

Vistos.

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 
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descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de dezembro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61250 Nr: 3136-96.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Girlandia Costa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Machado Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processos códigos nº 52444, 61250, 60281, 60280 e 59938.

Considerando-se que este magistrado atua em regime de substituição 

voluntaria e que, devido à consulta médica pré-agendada, não será 

possível o comparecimento na Comarca de Tapurah/MT, CANCELO a 

audiência designada.

Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos ao Juiz Titular da 

Comarca, para fins de adequação da pauta.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 5 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60281 Nr: 2526-31.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processos códigos nº 52444, 61250, 60281, 60280 e 59938.

Considerando-se que este magistrado atua em regime de substituição 

voluntaria e que, devido à consulta médica pré-agendada, não será 

possível o comparecimento na Comarca de Tapurah/MT, CANCELO a 

audiência designada.

Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos ao Juiz Titular da 

Comarca, para fins de adequação da pauta.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 5 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60280 Nr: 2525-46.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVI PEDRO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processos códigos nº 52444, 61250, 60281, 60280 e 59938.

Considerando-se que este magistrado atua em regime de substituição 

voluntaria e que, devido à consulta médica pré-agendada, não será 

possível o comparecimento na Comarca de Tapurah/MT, CANCELO a 

audiência designada.

Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos ao Juiz Titular da 

Comarca, para fins de adequação da pauta.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 5 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 52444 Nr: 805-78.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR GOMES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 Processos códigos nº 52444, 61250, 60281, 60280 e 59938.

Considerando-se que este magistrado atua em regime de substituição 

voluntaria e que, devido à consulta médica pré-agendada, não será 

possível o comparecimento na Comarca de Tapurah/MT, CANCELO a 

audiência designada.

Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos ao Juiz Titular da 

Comarca, para fins de adequação da pauta.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 5 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 59938 Nr: 2306-33.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRA IRENE SPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processos códigos nº 52444, 61250, 60281, 60280 e 59938.

Considerando-se que este magistrado atua em regime de substituição 

voluntaria e que, devido à consulta médica pré-agendada, não será 

possível o comparecimento na Comarca de Tapurah/MT, CANCELO a 

audiência designada.

Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos ao Juiz Titular da 

Comarca, para fins de adequação da pauta.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 5 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65367 Nr: 2502-66.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Farias Ramires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Processo n°: 2502-66.2018.811.0108 (Código 65367)

Autos: Ministério Público - MT

Réu: Rosangela Farias Ramires

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Tendo em vista o requerimento de redesignação formulado pela 

representante ministerial (f.180), haja vista sua participação no “XIX 

Encontro Estadual do Ministério Público Mato-Grossense”, que será 

realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018, na sede da Procuradoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, na 

mesma data, e, ante a inexistência de vaga anterior na pauta, 

considerando a proximidade do recesso forense, redesigno a audiência 

para a data de 15 de janeiro de 2019, às 16 horas.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo
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 Cod. Proc.: 62264 Nr: 594-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando Lima da Cruz, Franciel Feitosa 

da Silva, TIAGO TELLES, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, SAMARA DA 

SIQUEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093, Defensoria Pública de Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Suélen 

Doroti Denicolo - OAB:OAB-MT18.589

 Processo n°: 594-71.2018.811.0108 (Código 62264)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: José Fernando Lima da Cruz e Outros

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Defiro o requerimento ministerial (f.474) e homologo a desistência 

formulada.

Depreque-se o interrogatório do acusado Tiago Salles ao seu juízo de 

segregação.

Aportando a missiva, devidamente cumprida, dê-se vista dos autos às 

partes para requerimentos finais, e, não havendo, para apresentação das 

alegações finais.

Em seguida, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 04 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64246 Nr: 1828-88.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/O

 Processo n°: 1828-88.2018.811.0108 (Código 64246)

Autos: Ministério Público - MT

Réu: Rafael Aparecido de Oliveira

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Tendo em vista o requerimento de redesignação formulado pela 

representante ministerial (f.146), haja vista sua participação no “XIX 

Encontro Estadual do Ministério Público Mato-Grossense”, que será 

realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018, na sede da Procuradoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, na 

mesma data, e, ante a inexistência de vaga anterior na pauta, 

considerando a proximidade do recesso forense, redesigno a audiência 

para a data de 15 de janeiro de 2019, às 15 horas.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64525 Nr: 1981-24.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1981-24.2018.811.0108 (Código 64525)

Autos: Ministério Público - MT

Réu: Jocenei Antoninho Duarte

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Tendo em vista o requerimento de redesignação formulado pela 

representante ministerial (f.168), haja vista sua participação no “XIX 

Encontro Estadual do Ministério Público Mato-Grossense”, que será 

realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018, na sede da Procuradoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, na 

mesma data, e, ante a inexistência de vaga anterior na pauta, 

considerando a proximidade do recesso forense, redesigno a audiência 

para a data de 15 de janeiro de 2019, às 13 horas.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64613 Nr: 2021-06.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes de Lara e Braga Ltda, HOLIVAR 

ANTONIO DA SILVA BRAGA, Lusilene Mendes de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24520 Nr: 795-44.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIRLONI PESSATTO e COZER LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVESON LEANDRO GETTEN, DALIANE 

APARECIDA DE OLIVEIRA, João Wilson Getten, Márcio Carderalli, JOSE 

MIGUEL DIER, LEONILDE SANTINE GETTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65520 Nr: 2579-75.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fininho Transportes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 

DETOFOL - OAB:4234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59101 Nr: 1798-87.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103917/12/2018 Página 1079 de 1103



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murilo Viveiros Liz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto João Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU ALBINO PEREIRA FILHO - 

OAB:128146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65232 Nr: 2421-20.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Baldissera, EVERTON BALDISSERA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61493 Nr: 138-24.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLYN TIRLONI PIASSA, ELSO JOSE TIRLONI 

JUNIOR, CEZAR ROBERTO TIRLONI, ELSO JOSÉ TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64589 Nr: 2007-22.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Jose Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 2543-33.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORI LUIZ BINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MARILDE DENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66074 Nr: 2856-91.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRI & TRAMONTINI LTDA ME, Mônica 

Tramontini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64634 Nr: 2030-65.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Borin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Processo n°: 2030-65.2018.811.0108 (Código 64634)

Autos: Ministério Público - MT

Réu: Ademar Borin

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência para a data de 14 de fevereiro de 2019, às 13horas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000085-26.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ LORENZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVAN LEONARDO GETTEN (EXECUTADO)

GEVESON LEANDRO GETTEN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000085-26.2018.8.11.0108; Valor causa: R$ 106.804,83; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[JUROS DE MORA - 

LEGAIS / CONTRATUAIS, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. Partes do processo: 
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Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE LUIZ LORENZI Parte Ré: EXECUTADO: 

GEOVAN LEONARDO GETTEN, GEVESON LEANDRO GETTEN Vistos. 

Dispensado o relatório. Decido. Trata-se de Ação de Execução, onde a 

parte Autora peticionou id 12788227, informando a desistência da 

presente ação e requerendo sua extinção. De início, importante ressaltar 

que a desistência da ação pelo autor importará em extinção do feito sem 

julgamento do mérito, independentemente da anuência do réu já citado 

(Enunciado nº. 90 do FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 06 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-30.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MICHELLE DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ JEVINSKI OAB - MT0012727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010008-30.2013.8.11.0108. REQUERENTE: SANDRA MICHELLE DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM 

RECUPERACAO JUDICIAL' - ME Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença apresentado por Sandra Michelle dos Santos-ME em face de 

Expresso Norte Transportes Ltda.. Ressai dos autos que a executada 

está em recuperação judicial nos autos nº 51501-33.2013.811.0041 - 

Código nº 848080, da 1ª Vara Cível - Especializada em Falência, 

Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, já tendo o plano de 

recuperação judicial sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores, 

tendo inclusive a exequente ingressado com a habilitação de crédito 

(id.5632744). Dessa forma, todos os créditos existentes contra ela na 

data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser recebidos pelos 

respectivos credores no processo de recuperação judicial, através da 

habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 11.101/2005). No caso "sub 

judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda não procedeu à habilitação 

de seu crédito do Juízo da recuperação judicial, fazê-lo na forma do art. 

10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, dos autos a inadequação deste 

processo de execução para recebimento do crédito expresso na 

sentença proferida nos presentes. Ademais, em se tratando do rito 

adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é 

incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e artigo 53, § 

4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade 

processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no 

Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, no 

que se refere à suspensão da execução em face de devedor em 

recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, cuja redação 

foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em novembro de 

2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em recuperação 

judicial, não há como prosseguir a execução individual, devendo o credor 

habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de preterimento do concurso 

de credores. Diante do conteúdo do enunciado, deve o cumprimento da 

sentença ser extinto pela impossibilidade do prosseguimento nos Juizados 

e fora do juízo universal. Neste sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO 

EMENTA - RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO 

FEITO - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, 

DO FONAJE. Tratando-se de crédito proveniente de responsabilidade civil 

por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, 

é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de 

recuperação da empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado 

nº 51 do FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento 

de sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT para Tapurah – MT, 06 de junho de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-04.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON WILLERS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO-RUB AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN REGINA MANGRICH DA SILVA OAB - GO30488 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010281-04.2016.8.11.0108. REQUERENTE: AIRTON WILLERS - ME 

REQUERIDO: AGRO-RUB AGROPECUARIA LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório conforme o disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas constantes nos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revela na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil/2015 que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

c/c Ação de Cobrança de Estadias que Airton Willers ME move em 

desfavor de Agro Rub Agropecuária. Aduz o autor que foi contratado pela 

ré para efetuar o transporte rodoviário de carga de fertilizantes com dois 

caminhões partindo da cidade de Candeias/BA para a cidade de 

Rubiataba/GO, chegando ao destino no dia 27/11/2016 e descarregando 

no dia 05/12/2017, permanecendo parado com um caminhão por 181 

(cento e oitenta e uma) e com o outro 186 (cento e oitenta e seis) horas, 

sendo devido o valor de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por 

tonelada/hora ou fração conforme o disposto no artigo 11 da Lei nº 

11.442/2007. A ré por sua vez alega ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da ação vez que celebrou negócio adquirindo fertilizantes da 

empresa Fertipar Fertilizantes do Nordeste LTDA que sendo a responsável 

pelo frete do produto contratou a CA Rezende Transportes LTDA que por 

sua vez subcontratou a autora. A hipótese dos autos apresenta questão 

de ordem pública a ser declarada pela ocorrência de preliminar de 

incompetência dos juizados especiais, conforme disposto na Lei 

11.442/2007. No mencionado dispositivo, a competência para o julgamento 

das demandas decorrentes do transporte de cargas serão julgadas pela 

justiça comum, segundo a dicção do parágrafo único, do artigo 5º, da Lei 

11.447/2007, in verbis: Art. 5º ... Parágrafo único. Compete à Justiça 

Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de 

cargas. Nesse contexto, não há como permitir o prosseguimento da 

reclamação em epígrafe em face da impossibilidade legal de julgamento por 

esta Justiça Especializada. Assim, a pretensão da parte autora pode ser 

exercitada tão somente perante a vara cível da justiça comum, conforme 

previsão legal. Ante o exposto, com amparo no Parágrafo Único do artigo 

5º da Lei nº 11.442/2007 e artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declaro 
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extinta, sem resolução do mérito, o presente reclamação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado a sentença, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos à MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 14 de junho de 2018. Fábia Cristina 

Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) 

Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 20 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-11.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

8010287-11.2016.8.11.0108. REQUERENTE: DANIEL DIAS FERREIRA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos e analisados. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

proposta por Daniel Dias Ferreira em desfavor de CNova Comércio 

Eletrônico, sob o argumento de que teria o autor realizado a compra de 

uma aparelho celular no site da ré, e efetuado o pagamento de três das 

dez parcelas, até o momento da propositura da ação, não recebeu o 

produto nem a restituição do valor pago, já que a ré já informou que não 

tem mais o produto disponível em seus estoques. O processo não se 

encontra pronto para julgamento. Em análise dos autos, constata-se a 

necessidade de converter o julgamento em diligência a fim de esclarecer 

alguns pontos controvertidos. As provas trazidas nos auto pela parte 

autora não foram suficientes para esclarecer que tenham sido pagos 

todos os boletos apresentados ou parte deles, bem como se houve 

restituição dos valores pagos pela ré, pois somente trouxe o comprovante 

do pagamento dos meses anteriores à propositura da ação, não tendo 

como saber se houve o pagamento integral ou não do bem. Isso porque a 

ação foi proposta em data de 15.12.2016 quando o autor efetuou o 

pagamento de três as dez parcelas a que se comprometeu e levando em 

consideração que estamos em junho de 2018 decorreu tempo suficiente 

para a quitação integral ou alguma restituição por parte da ré, mormente 

pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, 

de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias 

à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Assim, determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte 

autora junte ao processo comprovante seja do pagamento integral do 

produto e/ou da restituição dos valores para melhor análise da demanda. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-se os autos para 

sentença. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tapurah/MT 14 de junho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a decisão proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 20 de junho de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-46.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELMA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000073-46.2017.8.11.0108. REQUERENTE: JOCELMA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso dos autos não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento, sem dilação probatória vez que os documentos juntados são 

suficientes para a prolação de sentença. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ou 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL proposta por Jocelma Silva dos Santos em desfavor de 

Eletromóveis Martinello – Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte autora alega que em data de 13.6.2016 adquiriu da parte ré um 

aparelho celular Samsung G J500 MZKZM92 J5; que em data de 27.3.2017 

foi efetuar uma ligação e a tela ficou escura assim permanecendo e não 

atendendo a nenhum comando mais. Que levou o aparelho até a empresa 

ré para que fosse encaminhado para a assistência técnica e que 

passados alguns dias da entrega do aparelho na empresa ré recebeu a 

informação de que não haveria a cobertura da garantia pois o defeito 

verificado foi queda do aparelho, não coberto pela garantia e o conserto 

ficaria no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais). Em sede de 

contestação a ré alega que o produto foi entregue na loja em data de 

10.4.2017, que a data não foi modificada pelo colaborador da ré no 

comprovante de coleta. Que o produto foi enviado com a tela trincada para 

a assistência técnica, conforme termo de coleta que foi pela autora 

juntado ao processo (id. 7949537) e que essas avarias excluem a 

garantia do produto. Alega ainda que o produto não foi devolvido para a 

autora porque esta mudou-se de endereço e não informou no processo 

seu endereço atual, comprova que tentou enviar o celular para o endereço 

informado na ficha de reclamação, id. 9905106, sem sucesso e em ligação 

feita pela ré para localizar seu atual endereço a autora negou-se em 

fornecê-lo. Neste caso tenho que a razão está com a ré. A própria autora 

na ficha de reclamação junta documentos que corroboram as alegações 

da ré; o Termo de Coleta de Mercadoria para Encaminhamento a 

Assistência Técnica Autorizada no qual consta tela escura e visíveis 

trincos no display e avarias na carcaça lateral e sinais de queda; junta 

ainda o código de rastreio de checklist de celular, datado de 11.4.2017, 

postado pela autora onde consta no item “visor” a informação “quebrado”, 

documentos constantes na ficha de reclamação, id. 7949537, p. 14 e 15. 

A ré anexa Parecer Técnico no id. 9905091 que comprova que a tela 

encontra-se trincada e que tal situação é causada por queda acarretando 

o defeito mencionado, a tela escura sem resposta de comando sendo 

decorrente de mau uso o que exclui a garantia do produto. Ora, deve ser 

reconhecida, neste caso, a exclusão da garantia pelo mau uso do produto. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – VÍCIO NO PRODUTO – CELULAR QUE APRESENTA DEFEITO – 

QUEDA DO APARELHO – MAU USO DO PRODUTO – CULPA EXCLUSIVA 

DO CONSUMIDOR – DANO MORAL INEXISTENTE – INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A assertiva do consumidor de que deixou o aparelho cair no 

chão, caracteriza mau uso que constitui culpa exclusiva do consumidor, 

capaz de isentar a fornecedora de responsabilidade. Para a 

responsabilização da fabricante é imperiosa a verificação de falhas ou 

defeitos no produto, conforme predispõe o artigo 12, § 3º, III do Código de 

Defesa do Consumidor. (Ap 73340/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2013, 

Publicado no DJE 08/11/2013) Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido de restituição ou substituição do produto bem 

como de condenação em danos morais e materiais. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Proceda-se com a intimação da autora para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, informe seu atual endereço atual para que a ré 

encaminhe seu aparelho celular, no estado em que se encontra. Fornecido 
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o atual endereço proceda-se com a intimação da ré para, no prazo de 10 

(dez) dias encaminhar o aparelho no endereço informado. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado da sentença, sem a interposição de 

recurso, ao arquivo com as anotações de praxe. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada do Juizado Especial Cível e Criminal para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 

28 de junho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

decisão/sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 09 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-79.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ELTON HAHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010276-79.2016.8.11.0108. REQUERENTE: ALMIR ELTON HAHN 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc., Dispenso o relatório conforme o 

disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso dos autos não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas constantes nos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revela na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil/2015 que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta 

por Almir Elton Hahn em desfavor de OI Móvel S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil/2015 que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que tinha com a empresa Brasil 

Telecom um plano de telefonia pós pago na linha de telefone móvel (66) 

9.8433-9182, no valor mensal de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa 

centavos) e quando houve a migração da empresa Brasil Telecom para a 

Oi Móvel S/A, em data de 9.2.2016, esta linha passou a ser pré-paga. Que 

quando fora solicitar liberação de crédito em instituição financeira o autor 

recebeu a informação da negativação de seu nome/CPF e devido o fato de 

que valor informado como objeto da restrição não ser de grande monta o 

autor entrou em contato com a ré para efetuar a quitação da dívida, 

momento em que recebeu a informação de que não estavam localizando o 

débito e que o autor deveria consultar em uma casa lotérica a existência 

de débitos em seu contrato. Em consulta a casa lotérica recebeu a 

informação de “identificação inválida” e “cliente inexistente”, porém, seu 

nome continuou negativado. A ré em contestação alega que a ação deve 

ser julgada improcedente vez que a cobrança é devida por ser o autor 

titular da linha (66) 9.8433-9182 e que a migração do plano ocorreu em 

data de 27.3.2016 bem como que a fatura negativada refere-se ao período 

de utilização proporcional de 11.2.2016 à 10.3.2016, sendo a restrição 

efetivada em 21.10.2016, visando comprovar o alegado juntou telas do 

sistema pela ré utilizado. Ao final, em sede de pedido contraposto, a ré 

requereu a comprovação ou o pagamento do valor de R$ 34,90 (trinta e 

quatro reais e noventa centavos). Assim, o autor alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da cobrança do débito em 

discussão vez que a linha já estava na modalidade pós paga na data 

alegada pela ré como sendo o período do débito. Tal cobrança culminou, 

inclusive, com a negativação de seu nome, conforme comprova certidão 

constante no id. 5647760, e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum 

documento que demonstre que o autor estivesse em débito com a ré. O 

autor, ao contrário, apresentou com a peça reclamatória extrato de 

atendimento pela internet (site www.minhaoi.com.br) onde comprova ser 

participante da promoção “Oi Controle Sem Fatura” tendo como data de 

adesão o dia 9.2.2016 (id. 5647854). Ora, a parte ré é responsável pela 

cobrança e negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, mormente 

quanto ao período cobrado. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar 

os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

cobrança indevida, que culminou com a negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não resta comprovada a 

legitimidade da cobrança, a determinação para retirada da restrição que 

consta em nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de DETERMINAR, em caráter de URGÊNCIA a exclusão do nome 

do autor nos cadastros do SERASA, com relação à divida discutida nestes 

autos, bem como CONDENAR a parte ré ao pagamento da importância de 

R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de indenização por 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir 

da data em que foi arbitrada a indenização (Súmula n.º 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do 

evento danoso e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado sem a interposição de recurso, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Nos termos do artigo 40 da Lei Nª 9.099/95, 

remeto os autos para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Tapurah/MT, para as providências cabíveis. Tapurah/MT, 28 
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de junho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

decisão/sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 09 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-62.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL PIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000059-62.2017.8.11.0108. REQUERENTE: GENTIL PIANA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 

proposta por Gentil Piana em desfavor de Energisa do Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

tinha um débito com a ré no valor de R$ 68,81 (sessenta e oito reais e 

oitenta e um centavos) o qual foi devidamente quitado em data de 

30.3.2017 (id. 7151609) e que ao consultar seu nome em data 17.4.2017 

ainda estava negativado, conforme certidão constante no id. 7151843. A 

ré em sede de contestação alega a inexistência de ato ilícito pois 

negativou o autor por dívida existente. Que após identificar o pagamento 

em seu sistema imediatamente informou o órgão responsável pela 

anotação para que procedesse a baixa, que a culpa da manutenção do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é do referido órgão. 

Ora, a parte ré é responsável pela manutenção da negativação do nome 

do autor, mormente porque a ela competia o dever de cautela e 

providenciar a baixa da negativação em nome o autor. Ademais, mesmo 

alegando que informou o órgão responsável ela anotação para proceder 

com a baixa da negativação não trouxe ao processo qualquer documento 

que comprove sua alegação, razão pela qual a procedência dos pedidos é 

a medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a manutenção da negativação foi indevida, bem como o 

dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de declarar o débito no valor de R$ 68,81 

(sessenta e oito reais e oitenta e um centavos) vencido em data de 

12.11.2012 como quitado em 30.3.2017 e condenar a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., a contar do evento 

danoso e o faço com resolução do mérito a teor do que dispõe o artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, mantendo a liminar 

concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 28 de junho de 2018. Fábia 

Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a decisão/sentença proferida 

pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 09 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito em substituição legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010004-85.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA DANIELA SANTANA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010004-85.2016.8.11.0108 REQUERENTE: 

SORAYA DANIELA SANTANA DE MENEZES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: LEONARDO DE MATOS - MT0014561A-B REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

MT0013431A-A Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica(m) devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) SORAYA DANIELA 

SANTANA DE MENEZES, por meio de seu(s) procurador(es) devidamente 

constituído(s), para que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o 

recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), e Taxa Judiciária no 

importe de R$ 390,60 (trezentos e noventa reais e sessenta centavos), a 

que foi(ram) condenado(s) nos termos da r. sentença de prolatada nestes 

autos, emitindo-se, para tanto, as Guias de Pagamento pertinentes por 

meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a Guia e o Comprovante do Pagamento no protocolo de fórum desta 

comarca de Tapurah vinculado aos presentes autos, SOB PENA DE 

PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-91.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR ROQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NÚMERO: 8010077-91.2015.8.11.0108 

REQUERENTE: JURANDIR ROQUE DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que o Recurso Inominado, evento 14293442 

destes autos, foi protocolado no prazo legal, bem como, o preparo 

encontra-se recolhido conforme documentação anexa, assim, nos termos 

do Artigo 42, §2º da Lei 9099/95, promovo a intimação do recorrido para 

oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias. Tapurah, 6 de 

dezembro de 2018 Carlyne Ortis Analista Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Avenida Rio de Janeiro, 223, Bairro: Centro, Cidade: 

Tapurah-MT Cep:78.573-000 - Fone: (66) 3547-2186.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-36.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRUTURA PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON DONE LORENA (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Depreende-se dos autos que ação encontra-se abandonada pelo 

autor. Ocorre que, devidamente intimada para dar continuidade na ação, a 

autora permaneceu inerte, conforme certidão de id. 10241731. 

Considerando o fato de que a requerente não manifestou seu interesse 

nos autos, a extinção é medida que se impõe, consoante à regra do art. 

485, III, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não 

resolvera o mérito quando: III – por não promover os atos e as diligencias 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tapurah/MT, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito em substituição legal

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39145 Nr: 253-61.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos à defesa acerca da audiência 

de oitiva da testemunha Ivone Campos de Quadros designada para o dia 

24/01/2019, ás 14h45min, a realizar-se-á na 4ª vara criminal da comarca 

de Lucas do Rio Verde, nos autos da carta precatória código 162762, nº 

7672-14.2018.811.0045.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35369 Nr: 570-64.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE VIEIRA DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para apresentar 

DADOS BANCÁRIOS com o fito de realizar a expedição do alvará e ou 

requerer o que entender de direito .

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53895 Nr: 858-02.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para apresentar 

DADOS BANCÁRIOS com o fito de realizar a expedição do alvará e ou 

requerer o que entender de direito .

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36998 Nr: 1018-03.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ MARTINS DA SILVA, ALMIR ROGÉRIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para apresentar 

DADOS BANCÁRIOS com o fito de realizar a expedição do alvará e ou 

requerer o que entender de direito .

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39169 Nr: 277-89.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAY CARLOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para apresentar 

procuração com prerrogativa de receber valores com o fito de realizar a 

expedição do alvará e ou requerer o que entender de direito .

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50435 Nr: 342-50.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 Processo nº: 342-50.2012.811.0085 (Código 50435)

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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Requerido: Adir Pereira dos Santos

Vistos.

Considerando o cumprimento de sentença promovido pelo Parquet à f. 

144:

I - INTIME-SE a parte requerida, na pessoa de seu advogado ou, caso não 

o tenha ou decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, via carta 

com AR (art. 513, §4º), para que cumpra a obrigação de fazer imposta na 

sentença de fls. 104/107, no prazo que será indicado pela SEMA após a 

apresentação do projeto pela entidade.

 II – Oficie-se à Secretaria Estadual do Meio Ambiente –SEMA para traçar 

as diretrizes quanto a recomposição da área em que houve a intervenção 

sem autorização ambiental, bem como indicar a forma de como se dará a 

recomposição.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 21 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62412 Nr: 1243-42.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O, FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 Vistos.

Levando-se em consideração que a acusação apresentou MEMORIAIS 

ESCRITOS às fls. 103/106, INTIME-SE, derradeiramente, o acusado João 

Paulo de Souza, por seu advogado constituído, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para apresentar alegações finais em forma de memoriais.

Com o transcurso in albis do prazo supramencionado, CERTIFIQUE-SE e 

tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

Ante o teor do Ofício Circular n.º 336/2018-CSC-CGJ, promovendo a 

campanha Justiça pela Paz em Casa, DETERMINO que a Secretaria de 

Vara cumpra com as determinações supramencionadas com a maior 

brevidade possível.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56920 Nr: 1222-37.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS CAUREO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 Vistos.

Considerando que o réu foi absolvido conforme sentença já transitada em 

julgado (fl. 90), bem como a juntada da conta bancária de sua titularidade 

(fl. 88), DETERMINO a restituição da fiança, devendo a Secretaria de Vara 

expedir o necessário para tanto, com observância aos dados bancários 

informados.

Após, devidamente certificado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.

Ante o teor do Ofício Circular n.º 336/2018-CSC-CGJ, promovendo a 

campanha Justiça pela Paz em Casa, DETERMINO que a Secretaria de 

Vara cumpra com as determinações supramencionadas com a maior 

brevidade possível.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52517 Nr: 1166-72.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDA QUIRINO DO CARMO HUBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Processo nº: 1166-72.2013.811.0085 (52517)

Vistos.

Ante o petitório de f. 159, verifico que não foram arbitrados honorários 

advocatícios em favor do defensor nomeado nos autos (fls. 92), razão 

pela qual FIXO os honorários advocatícios proporcionais em 8 (oito) URH, 

conforme tabela da OAB/MT, pelo serviço até então prestado, devendo a 

Secretaria de Vara expedir a competente certidão.

Após, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 30 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51303 Nr: 1257-02.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOESLEI PAIVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 1257-02.2012.811.0085 (Código 51303)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Hoeslei Paiva Vieira 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 84.

Instada a manifestar-se, a parte executada apresentou embargos à 

execução, ocasião em que a parte autora concordou com o cálculo 

apresentado pelo executado, sendo este homologado à fl. 102.

Às fls. 104/106, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 108/109, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 110/111, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 108/109, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 30 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36640 Nr: 913-26.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNIR JOSÉ DIDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 (...) Por todo o exposto, reconheço a prescrição retroativa, nos termos 
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dos arts. 110, §1º, c.c 109, inciso IV, ambos do Código Penal, e DECLARO, 

por sentença, EXTINTA a PUNIBILIDADE de Osnir José Didéia, devidamente 

qualificados nos autos. P.R.I.C. CUMPRA-SE com urgência o presente 

feito, tendo em vista que o mesmo encontra-se incluso na Meta 02 do 

Conselho Nacional de Justiça.Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Terra Nova do Norte, 05 de dezembro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53322 Nr: 457-03.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MENDES, JUSEMAR MENDES, CLEOMAR 

MENDES, OSMAR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSO 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL DO INSS - OAB:5.416/MT

 Execução nº 457-03.2014.811.0085 (Código 53322)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ADRIANA MENDES, 

JUSEMAR MENDES, CLEOMAR MENDES e OSMAR MENDES contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

O cumprimento de sentença foi recebido à f 122.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo autor, sendo este homologado à fl. 125.

Às fls. 127/131, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 133/137, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 138/142, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 133/137, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 30 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51532 Nr: 216-63.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDITE ALVES PEREIRA DE MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

dos documentos de fls. 60, 64/65, onde é informado a devolução dos 

valores a Conta Única do Tesouro Nacional, conforme Lei nº 13.463/2017, 

para requerer o de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55590 Nr: 510-47.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR ALVES MEIRA NETO, MAURA STELA 

DA SILVA CAVALHEIRO, LUZIMAR EUGÊNIO CAMARGO, MARIA IRANI DA 

SILVA ZDEPSKI, MARIA APARECIDA ALMEIDA, NERLI ALVES DE SOUZA, 

MARCOS FERNANDO BEÉ, ANA PAULA CACHONE RODRIGUES, MAELI 

GONÇALVES DE SOUZA, DONIZETE LOURENÇO, ROSELI VELOZO 

GOMES, ELIZANDRO ROSSI, SOLANGE DE OLIVEIRA MARTINS DOS 

SANTOS, VIOLENE MARIA FANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:OAB/MT 21118/O, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403, 

SANDRA MARA DI GIULIO BOHAC - OAB:6396-B/MT

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos para intimação do Douto 

advogado Max Alei Goulart para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente procuração com poderes outorgados pelas partes: DONIZETE 

LOURENÇO, MARCOS FERNANDO BEE, NERLI ALVES DE SOUZA e MAELI 

GONÇALVES DE SOUZA, eis que as defesas apresentadas vieram 

desacompanhadas do respectivo documento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61039 Nr: 449-21.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos à parte autora para IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO e LAUDO PERICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51567 Nr: 252-08.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:OAB/MT 14305, FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:OAB/MT 

6351, FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:OAB/MT 7361

 Certifico e dou fé que dou ciência às partes acerca do oficio de fls. 58 

oriundo do cartório de registro do 2ª serviço notarial e registral , que 

decorrido o prazo sem qualquer manifestação os autos serão arquivados.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64591 Nr: 846-46.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIZOTTO E CIA LTDA - ME, ODIMAR JOSÉ TRIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI 

NORTE -MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/MT 24.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 828-831, 

proferida nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 18 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:30horas, consignando ainda que a intimação 

da PARTE AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, 

§ 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56606 Nr: 1042-21.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI ANA BELLE PASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 1042-21.2015.811.0085 (Código 56606)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por SUELI ANA BELLE 

PASA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

O cumprimento de sentença foi recebido à fl. 84.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo autor, sendo este homologado à fl. 87.

Às fls. 88/91, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 93/94, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 95/96, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 93/94, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 30 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54948 Nr: 164-96.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 (...) De rigor, assim, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, em decorrência da pena virtualmente a ser aplicada no 

presente caso.Posto isto, em razão da falta de interesse processual, 

declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOSÉ APARECIDO DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, com relação ao delito 

capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c artigo 5º e 7º, da Lei 

11.340/06.P.R.I.C.DETERMINO a intimação do acusado para que 

compareça à Secretaria do juízo, no prazo de 05 (cinco) dias para 

INFORMAR a conta bancária em que será realizada a restituição da fiança 

arbitrada pela autoridade policial, nos termos do art. 337 do Código de 

Processo Penal, advertindo o acusado que a inércia ensejará perdimento 

do valor depositado, nos termos do que preceitua a CNGC.Com a juntada 

dos dados bancários de titularidade do acusado, PROCEDA-SE esta 

Secretaria do juízo com o levantamento do valor pertinente.Expeça-se 

certidão em favor do(a) advogado(a) nomeado(a) a fim de que possa 

cobrar os honorários arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso.Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.Ante o teor do Ofício Circular 

n.º 336/2018-CSC-CGJ, promovendo a campanha Justiça pela Paz em 

Casa, DETERMINO que a Secretaria de Vara cumpra com as 

determinações supramencionadas com a maior brevidade possível.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35136 Nr: 336-82.2008.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Vistos.

Considerando a cota ministerial de fl. 228, pugnando pela redesignação da 

solenidade anteriormente aprazada, devidamente justificado, bem como o 

início do recesso forense do corrente ano e, conforme a determinação da 

Portaria n. 1420/2018-PRES, excepcionalmente, REDESIGNO a audiência 

para o dia 19 de dezembro de 2018, às 09h10min, por ausência de vaga 

anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52173 Nr: 857-51.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMÉLIA LOPES SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 Vistos.

Considerando o ofício n. 566/2018/MPE, informando a ausência do 

Promotor de Justiça nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018, bem como o 

início do recesso forense do corrente ano e, conforme a determinação da 

Portaria n. 1420/2018-PRES, excepcionalmente, REDESIGNO a audiência 

para o dia 19 de dezembro de 2018, às 09h30min, por ausência de vaga 

anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64741 Nr: 918-33.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEZITO NORBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 Vistos.

Considerando a cota ministerial de fl. 144, pugnando pela redesignação da 

solenidade anteriormente aprazada, devidamente justificado, bem como o 

início do recesso forense do corrente ano e, conforme a determinação da 

Portaria n. 1420/2018-PRES, excepcionalmente, REDESIGNO a audiência 

para o dia 19 de dezembro de 2018, às 10h30min, por ausência de vaga 

anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64894 Nr: 992-87.2018.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN CHAVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523

 Vistos.

Considerando a cota ministerial de fl. 126, pugnando pela redesignação da 

solenidade anteriormente aprazada, devidamente justificado, bem como o 

início do recesso forense do corrente ano e, conforme a determinação da 

Portaria n. 1420/2018-PRES, excepcionalmente, REDESIGNO a audiência 

para o dia 19 de dezembro de 2018, às 13h00min, por ausência de vaga 

anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29538 Nr: 1679-55.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO BASTOS NETO - 

OAB:OAB/MA 15353, FLÁVIO BUENO PEDROZA - OAB:OAB/MT 21.797, 

JÔNATHAS CARVALHO DE SOUSA SANTOS - OAB:OAB/MA nº 17487, 

LEONARDO CASTRO FORTALEZA - OAB:OAB/MA 14.294, RENATO 

COELHO CUNHA - OAB:OAB/MA 10.445

 Vistos.

Considerando o ofício n. 566/2018/MPE, informando a ausência do 

Promotor de Justiça nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018, bem como o 

início do recesso forense do corrente ano e, conforme a determinação da 

Portaria n. 1420/2018-PRES, excepcionalmente, REDESIGNO a audiência 

para o dia 19 de dezembro de 2018, às 13h30min, por ausência de vaga 

anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52503 Nr: 1154-58.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO PAIVA DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:54590/PR, REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB:6214-B/MT

 Vistos.

Considerando a cota ministerial de fl. 109, pugnando pela redesignação da 

solenidade anteriormente aprazada, devidamente justificado, bem como o 

início do recesso forense do corrente ano e, conforme a determinação da 

Portaria n. 1420/2018-PRES, excepcionalmente, REDESIGNO a audiência 

para o dia 19 de dezembro de 2018, às 08h30min, por ausência de vaga 

anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36958 Nr: 1101-19.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PIRES DOS SANTOS, SIDNEY 

APARECIDO GUIDO PEREIRA, MILTON DE OLIVEIRA OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.097- A, JULIANO SGUIZARDI - OAB:OAB/MT 16.483, 

SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

DEFESA dos réus, Davi Pires dos Santos e Milton de Oliveira Ojeda, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos em relação a 

testemunha Fernado Bortolini não localizada, conforme certidão do oficial 

de justiça de fls. 465, bem como, para que, no caso de interesse na 

inquirição da testemunha, informe nos autos o endereço atual da mesma, 

no prazo já informado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51473 Nr: 156-90.2013.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO RUTESKI, JOSÉ CEZAR MACHADO DA 

SILVA, ISABEL FRANCISCA MIRÓ DE CORDOVA MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor, para no prazo de 15 

(quinze) dias requerer o que de direito acerca da citação negaiva de fls. 

176.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60341 Nr: 101-03.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADENALDO GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:OAB/MT 

22269-B

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

DEFESA do réu, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 74, em relação a não 

localização da testemunha José Alexandre Alves, bem como, para que no 

caso de interesse na inquirição da testemunha, informe nos autos o 

endereço atual da mesma.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58165 Nr: 453-92.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, ANDREIA CRISTIANE HECK - OAB:59.455 

OAB/RS, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT, NEVIO MANFIO - 

OAB:OAB/MT 16226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12.679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) AUTORA e REQUERIDA, nos termos do art. 334 e 455 do CPC, 

para comparecerem á AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos 

presentes autos para o dia 19/02/2019 com início às 14:30horas (PARA 

PRESTAREM DEPOIMENTO PESSOAL), consignando ainda, que a intimação 

das partes será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do 

CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de instrução 

e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a intimação do 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65079 Nr: 1063-89.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1063-89.2018.811.0085 (Código 65079)

 Vistos.

Antes de analisar sobre o recebimento da presente ação, intime-se o 

patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia de 

comprovante de residência da parte autora.

 Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para novas deliberações.

Terra Nova do Norte, 12 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51672 Nr: 362-07.2013.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEDIEL RIBEIRO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PEDRO DE 

MORAES - OAB:3040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº 3056

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.Custas pela parte embargada se 

houver.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 08 

de novembro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51038 Nr: 973-91.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDIEL RIBEIRO LEMES - ME, JEDIEL RIBEIRO 

LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 973-91.2012.811.0085 (Código 51038)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JEDIEL RIBEIRO LEMES – ME e JEDIEL RIBEIRO 

LEMES, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, a parte autora, apesar de regularmente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte (fl. 41 e fl. 

44).

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito 

desde o ano de 2016.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro nos artigos 924 e 925 do Novo Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas pela parte exequente.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 08 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61293 Nr: 606-91.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR BALESTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DE JESUS LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:12.684/B, RALFF HOFFMANN - OAB:OAB/MT Nº 

13128

 Processo nº: 606-91.2017.811.0085 (Código 61293)

Vistos.

Considerando o pedido de prazo para juntada de instrumento procuratório, 

DETERMINO a intimação da parte requerida para, no prazo do 15 (quinze) 

dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não ser 

reconhecida a contestação apresentada nos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 12 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Portaria

PORTARIA Nº 40/2018 - DIRETORIA. O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, CONSIDERANDO que o 1º Suplente de Juiz de Paz desta Comarca, 

Sr. José Francisco de Souza, apresentou atestado médico de 180 (cento 

e oitenta) dias de afastamento de suas funções; CONSIDERANDO que não 

há Juiz de Paz titular e nem 2º Suplente nomeados nesta Comarca; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade do serviço público e o 

disposto no art. 14 da Lei Estadual nº 7.255/2000; RESOLVE: Art. 1º - 

Designar a senhora Airla de Oliveira Nascimento Silva, brasileira, casada, 

escrevente autorizada, nascida em 22/02/1995, filha de Airton Nunes do 

Nascimento e Elisvalda Chaves de Oliveira, portadora da Cédula de 

Identidade RG nº 2340024-2 SESP/MT, devidamente inscrita no CPF/MF 

sob o nº 044.354.501-43, residente e domiciliada na Rua Coronel Ricardo 

Franco, s/n, Centro, nesta Cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade – 

MT; para exercer "ad hoc" o cargo de Juíza de Paz desta Comarca, até o 

restabelecimento da saúde do 1º Suplente ou a nomeação de Titular; Art. 

2º - Fixar o dia 26-11-2018 para posse e entrada em exercício. Art. 3º - 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo cópia ser 

encaminhada à Corregedoria-Geral da Justiça, ao Conselho da 

Magistratura, ao CIA 0090734-87.2018.8.11.0000, ao Oficial do 2º Ofício 

desta Comarca, e afixada no átrio do Fórum e nas dependências do 

Cartório do 2º Ofício. Publique-se. Cumpra-se. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 26 de novembro de 2018.Elmo Lamoia de Moraes. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64008 Nr: 322-73.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Souza Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas ao 

advogado da parte requerente para impugnação à contestação, no prazo 
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legal, em conformidade as ordens de serviço nº 01/2008 e 01/2017 deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64316 Nr: 497-67.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas ao 

advogado da parte requerente para impugnação à contestação, no prazo 

legal, em conformidade as ordens de serviço nº 01/2008 e 01/2017 deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57905 Nr: 214-15.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediana de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sérgio Vieria Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029, Mauro Paschoal Crema - OAB:19499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

1- Altere-se a classe e autuação para “cumprimento de sentença”.

2- Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia de R$ 304,30 (trezentos e quatro reais e trinta 

centavos), referente à diferença não paga das 3 (três) últimas prestações 

alimentícias vencidas, MAIS AS PARCELAS QUE SE VENCEREM NO 

CURSO DA EXECUÇÃO, ou provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo.

3- Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem será decretada a prisão civil 

pelo prazo de um a três meses, nos termos dos § 1º e seguintes do artigo 

528 do Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, o disposto 

no art. 517 do CPC/15 e Súmula 309 do STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30415 Nr: 1515-07.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eny de Lima Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao autor para que se manifeste em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50744 Nr: 563-57.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Prado da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando que a parte autora, intimada pessoalmente, deixou de 

atender o despacho retro e que esta deixou de dar andamento ao feito em 

cinco dias, consoante certidão constante nos autos, não resta alternativa 

senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

 Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

 Custas pela parte autora, que é isenta.

 P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 32050 Nr: 1350-23.2011.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Ipacaraí Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa 

Dias-Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

 Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

 Procedi, nesta data, a retirada das restrições pendentes sobre os 

veículos VW FUSCA 1300 L PLACA BLI4745, SCANIA/G 420 A4X2 PLACA 

CPN6628, VW/GOL 1.6 POWER PLACA EDO0631 e VOLVO/FH 520 6X4T 

em nome da parte executada.

 P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30398 Nr: 1498-68.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Therezinha Nerys de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ao autor para contrarrazões e manifestar sobre petição de fls.154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61714 Nr: 856-51.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramao Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Oficie-se ao INSS para cumprimento da obrigação de fazer (implantação 

do benefício), caso ainda não tenha sido comprovada a implantação.

 2- Altere-se a classe e autuação para “cumprimento de sentença”.

3- Cite-se o executado, nos termos do art. 535 do Código de Processo 

Civil, para que, no prazo legal, apresente embargos ou concorde com o 

valor pleiteado.

4- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação.

5- Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

6- Não havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

decisão.

7- Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66174 Nr: 1621-85.2018.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria José Ferreira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

 Trata-se de ação previdenciária com pedido de tutela de urgência, movida 

em desfavor do INSS.

 O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da 

cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define, como 

objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: “I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum”

 Três, portanto, são os requisitos indispensáveis à tutela de urgência, em 

torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, a 

verossimilhança quanto ao direito narrado; a probabilidade da ocorrência 

de dano de difícil reparação – senão irreparável, isto é, a possibilidade de 

ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva e a prova inequívoca.

 Ante os documentos acostados com a inicial, verifico que a parte autora 

trouxe elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, 

consubstanciada no preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício do auxílio doença, notadamente a condição de 

segurado especial e a enfermidade que impede a parte autora de laborar; 

bem como é inequívoco o perigo de dano, por se tratar de verba alimentar.

 Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o 

INSS implante, no prazo máximo de 30 dias a contar da citação, o benefício 

pleiteado pela parte autora.

 Considerando que neste tipo de ação não há possiblidade de acordo em 

audiência de conciliação, cite-se a parte ré no endereço mencionado na 

inicial, para apresentar resposta, com as advertências legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64242 Nr: 446-56.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozéias Ribeiro Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Pinto Liberatti - 

OAB:5906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora, por meio do advogado peticionário de fls. 21, 

para que apresente Impugnação à Contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65032 Nr: 899-51.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlerindo de Souza Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ao autor para impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64309 Nr: 491-60.2018.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferraz de Camargo Troula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:SP/17555-A, Neuri Luiz Pigatto Filho - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cite-se no enderço de fls. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65079 Nr: 931-56.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Batista Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ao autor para impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56919 Nr: 747-08.2015.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina Maciel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Oficie-se ao INSS para cumprimento da obrigação de fazer (implantação 

do benefício), caso ainda não tenha sido comprovada a implantação.

 2- Altere-se a classe e autuação para “cumprimento de sentença”.

3- Cite-se o executado, nos termos do art. 535 do Código de Processo 

Civil, para que, no prazo legal, apresente embargos ou concorde com o 

valor pleiteado.

4- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação.

5- Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

6 - Não havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

decisão.

7 - Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63077 Nr: 1503-46.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Proceda-se com as medidas necessárias a fim da realização da perícia 

já determinada, nos moldes da decisão de fls. 26.

 2 – Após a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias em consonância ao art. 477, § 1° 

do CPC.

 3 – Cumpram-se as determinações COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66182 Nr: 1626-10.2018.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvan Ribeiro de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

 Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

 Trata-se de ação previdenciária com pedido de tutela de urgência, movida 

em desfavor do INSS.

 O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da 

cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define, como 

objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: “I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum”

 Três, portanto, são os requisitos indispensáveis à tutela de urgência, em 

torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, a 

verossimilhança quanto ao direito narrado; a probabilidade da ocorrência 

de dano de difícil reparação – senão irreparável, isto é, a possibilidade de 

ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva e a prova inequívoca.

 Ante os documentos acostados com a inicial, verifico que a parte autora 

trouxe elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, 

consubstanciada no preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício do auxílio doença, notadamente a condição de 

segurado especial e a enfermidade que impede a parte autora de laborar; 

bem como é inequívoco o perigo de dano, por se tratar de verba alimentar.

 Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o 

INSS implante, no prazo máximo de 30 dias a contar da citação, o benefício 

pleiteado pela parte autora.

 Considerando que neste tipo de ação não há possiblidade de acordo em 

audiência de conciliação, cite-se a parte ré no endereço mencionado na 

inicial, para apresentar resposta, com as advertências legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50775 Nr: 594-77.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonora Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1- O endereço mencionado em fls. 33 já foi alvo de tentativa de citação 

por mandado, considerando ser endereço da zona rural da comarca.

 2- Sendo assim, determino a suspensão da presente execução pelo 

período de um ano, com fundamento no art. 40 da Lei 16.830/80.

 3- Após, decorrido o período da suspensão e nada sendo providenciado 

pela exequente, iniciará o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

 4 - Aguarde-se no arquivo provisório, devendo a Secretaria agendar 

alarme no Apolo para desarquivamento na data oportuna.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53676 Nr: 417-45.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozana Gonzaga Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1 - Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença 

no prazo de dez dias.

 2 - Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51315 Nr: 1146-42.2012.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Normalucia Carmem Santana Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Oficie-se ao INSS para cumprimento da obrigação de fazer (implantação 

do benefício), caso ainda não tenha sido comprovada a implantação.

 2- Altere-se a classe e autuação para “cumprimento de sentença”.

3- Cite-se o executado, nos termos do art. 535 do Código de Processo 

Civil, para que, no prazo legal, apresente embargos ou concorde com o 

valor pleiteado.

4- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação.

5- Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

6- Não havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

decisão.

7- Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31728 Nr: 1028-03.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista a parte autora para, querendo, requerer o cumprimento da sentença, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51312 Nr: 1143-87.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Dias Ferreira, Olimpia Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor, por seu causídio para que se manisfestem os dias sob 

pena de extinção.

Transcorrido o prazo sem resposta, ao requerido quanto art. 485,§4º do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62304 Nr: 1185-63.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devaneide Aparecida Marin Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devacir Aparecido Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célia Maria dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5.728/B, Fabiana Barbeiri Carneiro - OAB:13.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por DEVANEIDE APARECIDA MARIN 

MACEDO em desfavor de DEVACIR APARECIDO MACEDO para, 

confirmando a liminar, determinar em definitivo a reintegração da posse da 

parte autora no imóvel descrito na inicial.Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa.P.R.I. Transitada em julgado e nada requerido, ao arquivo, com 
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baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65034 Nr: 900-36.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Cambara da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ao autor para impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50461 Nr: 273-42.2012.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Carneiro Geraldes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Oficie-se ao INSS para cumprimento da obrigação de fazer (implantação 

do benefício), caso ainda não tenha sido comprovada a implantação.

 2- Altere-se a classe e autuação para “cumprimento de sentença”.

3- Cite-se o executado, nos termos do art. 535 do Código de Processo 

Civil, para que, no prazo legal, apresente embargos ou concorde com o 

valor pleiteado.

4- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação.

5- Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

6 - Não havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

decisão.

7 - Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30397 Nr: 1497-83.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Massai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, ao tentar concluir a expedição da RPV 

em nome do requerente, foi emitida a seguinte observação: "O beneficiário 

JOAO MASSAI está com situação cadastral irregular na Receita Federal 

do Brasil. A requisição não poderá ser salva", conforme extrato em anexo.

 Por esta razão, em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de 

Serviço nº 01/2017-Vila Bela, procedo à intimação do advogado do 

requerente, para exarar ciência da observação emitida pelo sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60334 Nr: 163-67.2017.811.0077

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Elena Furnali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Ferreira - OAB:14548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Pinto Viana - 

OAB:10456

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, tendo em 

vista a manifestação da parte requerida (reiteração da contestação - fls. 

169/175), em atendimento ao item 1 da r. decisão de fl. 168, impulsiono o 

presente feito para intimar as partes, em conformidade ao item 2 da r. 

decisão de fl. 168:

Decisão de fl. 168 (item 2):

Após, digam as partes se têm outras provas a produzir, especificando-as 

e justificando-as, declinando o fato controvertido que pretendem 

comprovar, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62398 Nr: 1240-14.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenderson Queiroz Antônio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, e tendo 

em vista a devolução da CP cumprida (fls. 174/183), bem como a 

informação de fls. 187, impulsiono o presente feito para as partes 

apresentarem as alegações finais, conforme já determinado a fl. 171.

Ata

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SORTEIO DE JURADOS E SUPLENTES LISTA DE 

2019

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 11h00 

(horário de MT), nesta cidade e Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT na sala de audiências da Vara Única, onde presentes se 

encontravam: o Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de 

Direito, comigo o Assessor de Gabinete II, Yan de Melo Ferreira; o 

representante do Ministério Público Samuel Telles Costa, a Advogada, 

Regiane Vieira da Silva Vieira, e o Gestor Judiciário Antoninho Marmo da 

Silva Junior, foi determinada a abertura dos trabalhos, pelo MM. Juiz. 

Verificada a urna constatou-se a quantidade de 99 (noventa e nove) 

cédulas. Foram sorteados 25 jurados titulares e outros 15 jurados 

suplentes, segundo a ordem de abertura dos envelopes. Foram sorteados 

os seguintes jurados titulares: 1. Arquino Bispo de Oliveira; 2. Jucimara 

Frazão de Almeida; 3. Joelma Oliveira Ramos; 4. Keila de Oliveira Vitória; 5. 

Karleny Farias de Brito; 6. Laerte Marques; 7. Thamires Layane Brito; 8. 

Francisco Trindade da Silva; 9. Luciana Marcadella de Andrade; 10. Julian 

Rodrigo Bispo de Freitas Lima; 11. José Seriner; 12. Ana Flávia Moura 

Costa Coelho; 13. Paulo José de Oliveira; 14. Evandro Márcio de Andrade; 

15. Rosângela Alves Gomes; 16. Daniela Borges Serafim; 17. João 

Delabeneta; 18. Eliamar Aparecida de Oliveira; 19. Michele Webb Del 

Santos; 20. Eudenice Ferrera Rodhen; 21. Juliana Nilza de Carvalho 

Passini; 22. Aguinaldo Marques Nantes; 23. Maria da Penha Marques de 

Brito; 24. Oziel Ribeiro Coelho e 25. Gedair Ferreira Gonçalves. Foi 

sorteado o jurado Aurélio dos Santos Nakashima, tendo sido determinada 

sua exclusão da lista geral de jurados, por já ter integrado Conselho de 

Sentença no ano de 2018. Foram sorteados os seguintes jurados 

suplentes: 1. Liduina Ribeiro de Oliveira; 2. Adenilson de Oliveira; 3. 

Cristiane Scatolin; 4. Sander Sávio Souza da Silva; 5. Dilza Morão Peixoto; 

6. Valdir Luiz Antônio; 7. Heriveltton Brito dos Santos; 8. Laynara Jéssica 

Burg Solis; 9. Márcia Maria Schwaab Magalhães; 10. André Henrique 

Barbosa da Silveira; 11. Margarete Aparecida da Luz Macedo; 12. Alberto 

Yamami Eguez; 13. Fernando Castedo da Luz; 14. Clayson Kenedy 

Ferreira de Souza e 15. Jairo Nascimento de Barros. Foi sorteada a jurada 

Airla de Oliveira Nascimento, que foi dispensada, considerando que atua 

como Juíza de Paz da Comarca. Foram sorteados também os jurados 

Denner Henrique Testa de Andrade e Elias de Oliveira Delabenette, os 

quais foram dispensados por serem parentes de jurados titulares 

sorteados anteriormente. Por fim, foi sorteada a jurada Janaína Rodrigues 

de Lara, a qual foi dispensada por exercer o cargo de Secretária Municipal 

de Assistência Social. Terminado o ato, as cédulas sorteadas foram 

lacradas em urna pelo MM. Juiz, uma vez que ficarão em poder deste até o 

dia dos julgamentos. Determinou-se a intimação dos jurados sorteados e 

notificação dos suplentes, com pauta já designada e convocando-os para 

comparecerem as referidas sessões. Publique-se. Remeta-se cópia desta 

ata a e. Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Mato Grosso. 

Considerando o teor do disposto no art. 1.466 da CNGC, determino a 

extração das certidões de antecedentes dos jurados sorteados e 
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suplentes, pela secretaria. Nada mais havendo a consignar, do que para 

constar, lavrei o presente termo que vai devidamente assinado. Eu, ____ 

(Yan de Melo Ferreira), Assessor de Gabinete II, o digitei e assino.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-76.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA MUNICIPAL, S/N, CENTRO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE MORAES PROCESSO n. 

1000062-76.2018.8.11.0077 Valor da causa: R$ 381.600,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: PAULO COELHO DE OLIVEIRA Endereço: LINO BISPO DE OLIVEIRA, 

S/N., CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 

78245-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO 

LTDA Endereço: RUA MARSELHA, 183, PARQUE RESIDENCIAL JOÃO 

PIZA, LONDRINA - PR - CEP: 86041-140 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para que apresente cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC, sob pena de arquivamento. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 6 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-67.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LEITE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA MUNICIPAL, S/N, CENTRO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO 

LAMOIA DE MORAES PROCESSO n. 1000082-67.2018.8.11.0077 Valor da 

causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLAUDINEI LEITE DE CAMPOS Endereço: RUA MATO GROSSO, S/N, 

INDEFINIDO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 O presente expediente tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 6 de dezembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-44.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA MUNICIPAL, S/N, CENTRO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO 

LAMOIA DE MORAES PROCESSO n. 1000090-44.2018.8.11.0077 Valor da 

causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SANTA GONCALVES Endereço: RUA SANTANA BRAVA, S/N, 

JARDIM AEROPORTO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 

78245-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 O presente mandado tem 
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por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 6 de dezembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-89.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO SOUZA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA MUNICIPAL, S/N, CENTRO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO 

LAMOIA DE MORAES PROCESSO n. 1000087-89.2018.8.11.0077 Valor da 

causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROMILDO SOUZA DE BRITO Endereço: RUA SANTANA BRAVA, 

S/N, JARDIM AEROPORTO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - 

CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 O presente expediente tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 6 de dezembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-22.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

FELICE APARECIDO ANNUNCIATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA MUNICIPAL, S/N, CENTRO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO 

LAMOIA DE MORAES PROCESSO n. 1000085-22.2018.8.11.0077 Valor da 

causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FELICE APARECIDO ANNUNCIATTO Endereço: RUA MUNICIPAL, 

234, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 

78245-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 O presente mandado tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 6 de dezembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 
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prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-59.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LETICIA DE ALMEIDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA MUNICIPAL, S/N, CENTRO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO 

LAMOIA DE MORAES PROCESSO n. 1000089-59.2018.8.11.0077 Valor da 

causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: BRUNA LETICIA DE ALMEIDA MORAES Endereço: RUA MUNICIPAL, 

S/N, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 

78245-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 O presente mandado tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 6 de dezembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101907 Nr: 1115-10.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CILIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VÂNIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13.906-B

 Autos nº: 1115-10.2013.811.0102

 Código n°: 101907

Vistos, etc.

Ante a manifestação de fl. 381, REDESIGNO a audiência agendada no 

presente feito para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 14h15min.

CUMPRA-SE, conforme decisão de fl.374.

Às providências.

Vera/MT, 05 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126526 Nr: 2939-28.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO JORÉ LTDA., OLAVO VICENTE 

FRIEDRICH, MARIA LUCIRENE APARECIDA DE SOUZA FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 Processo número: 2939-28.2018.811.0102

Código nº: 126526

Vistos, etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 05 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105154 Nr: 405-19.2015.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:OAB/MT 13.079

 Autos n. 405-19.2015.811.0102

Código n. 105154

Vistos.

Diante da certidão de decurso de prazo nos autos – ref. 115 INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora, a fim de que manifeste quanto a certidão à 

ref. 1006 e 111.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 05 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105906 Nr: 691-94.2015.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE LUCYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 15.104-A, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A, 

FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT, SIQUEIRA CASTRO 

ADVOGADOS - OAB:OAB/SP 6564

 Autos n. 691-94.2015.811.0102

Código n. 105906

Vistos etc.

Cuida-se de ação indenizatória por danos morais proposta por LUCIANE 

LUCYK em face de BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Em 18/05/2017 foram julgados improcedentes os pedidos da parte 

requerente, tendo ainda sido autorizado pela requerida o levantamento dos 

valores depositados nos autos referentes ao contrato de alienação 

fiduciária.

A parte autora manifestou nos autos, primeiro, por meio de embargos de 

declaração, que não foram conhecidos ante a sua intempestividade (pág. 

171) e após, por meio de simples petição, onde informa que realizou o 

pagamento integral do contrato firmado com a requerida, de forma que se 

tornaria desarrazoada a liberação do montante a requerida.

 O pedido de reconsideração foi indeferido, por não se enquadrar em 

quaisquer hipóteses recursais (pág. 198).

 A parte requerida se manifestou nos autos, concordando com o pedido 

da parte autora, no tocante ao levantamento dos valores consignados em 

juízo, em razão da quitação do contrato.

 Assim sendo, diante da concordância da parte requerida, destinatária dos 

recursos depositados nos autos, DEFIRO o pedido da parte requerente. 

Para tanto, considerando que o advogado do requerente possui poderes 

para receber e dar quitação EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

depositado, transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada às 

fls. 203, de titularidade do causídico.

Cumpridas todas as determinações constantes na sentença proferida, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 05 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125644 Nr: 1002712-15.2018.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANFORT ESTOFADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a Advogada da parte autora da designação da audiência de 

Conciliação para o dia 27/02/2019 às 09:00 hs, neste Juízo, bem como 

para que providencie o comparecimento da parte autora na audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116806 Nr: 1528-81.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810

 Intimação do Advogado da requerida acerca do acórdão de ref. 65, bem 

como da certidão de trânsito em julgado de ref. 66

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110090 Nr: 555-63.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARLON JHONY MORAIS BARBOSA, Cpf: 

40148589871, Rg: 52.321.903-9, Filiação: Jeovania Aparecida de Morais 

Barbosa e Roberto Carlos dos Reis Barbosa, data de nascimento: 

30/08/1990, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, operador de produção, 

Telefone 065996295303. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

denúncia, para CONDENAR o réu ARLON JHONY MORAIS BARBOSA 

como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal.IV – DA 

APLICAÇÃO DA PENA.1° Fase – Pena Base.Em observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena, aplicando o sistema trifásico 

previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria das 

penas.Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, 

quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os 

limites da norma penal.O réu é primário.Inexiste nos autos elementos que 

permitam aferir a conduta social e a personalidade do réu;Os motivos dos 

delitos estão inseridos na objetividade jurídica da previsão normativa dos 

crimes e da respectiva sanção penal.As circunstâncias do crime não se 

destacam.As consequências das infrações penais são as normais à 

espécie.Por fim, tem-se que o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática dos crimes. Bem sopesadas tais circunstâncias, quanto ao delito 

do artigo 147, caput, do Código Penal, fixo a PENA-BASE em 01 (um) mês 

de detenção.2° Fase – Atenuantes e Agravantes.Na segunda fase, 

verifico que ao acusado confessou o crime a ele imputado, pelo que incide 

a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Por outro lado, aplica-se 

ao caso agravante pelo crime ter sido cometido por relações domésticas e 

com violência contra a mulher (art. 61, “f”, CP).Ante a concorrência de tais 

circunstâncias, e dada à natureza preponderante de ambas, em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, compenso a atenuante da confissão com a 

reincidência. Assim, fica mantida a pena no mínimo legal, 01 (UM) MÊS DE 

DETENÇÃO.3° Fase – Causas de Diminuição ou Aumento.Na terceira etapa 

da dosimetria, sem causa de aumento ou de diminuição a ser 

aplicada.Nessa perspectiva, não havendo outras circunstâncias a 

considerar no cálculo da resposta penal, fica o réu condenado, EM 

DEFINITIVO, A PENA DE 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.O regime inicial de 

cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, uma vez que não atendidos os requisitos a que alude o artigo 

44 do Código Penal, pois o crime foi cometido com violência à pessoa.Por 

outro lado, considerando tratar-se de réu primário, sendo-lhe favoráveis 

as circunstâncias judiciais, afigura-se cabível a suspensão condicional da 

pena (sursis penal), na forma do art. 77 do Código Penal. Desse modo, 

concedo ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena, pelo 

período de 02 (dois) anos, com a condição de prestar serviços à 

comunidade no primeiro deles (art. 78, § 1º, CP), na forma com que for 

imposta perante o Juízo da Execução, devendo o acusado, ainda, durante 

o biênio: (i) abster-se de frequentar bares, boates e congêneres; (ii) não 

se embriagar ou apresentar-se embriagado publicamente; (iii) frequentar a 

igreja, seja qual for a religião; (iv) comunicar o juízo seu novo endereço em 

caso de mudança; (v) comparecimento pessoal em juízo a cada 02 (dois) 

meses, para justificar suas atividades; e (vi) não portar arma.Por ter sido 

beneficiado pelo sursis penal e por ter ficado em liberdade durante a 

tramitação deste processo, pois ausentes os motivos para a decretação 

da prisão preventiva, reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade 

(art. 387, § 1º, CPP).Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos 

danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), uma vez que inexiste 

pleito nesse sentido, não sendo exercido, por consequência, o 

contraditório sobre o tema.Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.Condeno o réu ao 
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pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 

do CPP.Oportunamente, após o trânsito em julgado:1.Lance-se o nome do 

réu no rol dos culpados;2.Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da 

presente condenação, nos termos do artigo 15, inciso III da CF, 

permanecendo suspensos os direitos políticos do apenado enquanto 

durarem seus efeitos;3.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem 

como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI;e 7.16.1, todos da 

CNGC).4.Façam os autos conclusos para designação da audiência 

admonitória.CUMPRAM-SE as demais disposições pertinentes da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Vera/MT, 23 de agosto de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 04 de dezembro de 2018

Haian Cânela Silva Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111721 Nr: 1111-65.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HEMERSON MENEZES, Cpf: 

00072719133, Rg: 1516798-4, Filiação: Manoel Genilde Menezes e de 

Alzira Ferreira de Paula Menezes, data de nascimento: 03/01/1983, 

brasileiro(a), natural de Vera-MT, operador de máquinas, Telefone 

66-9988-4788. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contido na denúncia, para (i) CONDENAR o réu HEMERSON MENEZES 

como incurso nas sanções do artigo 129, § do Código Penal e; (ii) 

ABSOLVER o réu do delito descrito no artigo 147 do Código Penal, o que 

faço com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.Em 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, 

aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passo 

à dosimetria da pena. Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código 

Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo 

que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida 

no próprio tipo penal no qual enquadrado.O réu possui bons 

antecedentes.Inexistes nos autos elementos que permitam aferir a 

conduta social e a personalidade do acusado;Os motivos dos delitos estão 

inseridos na objetividade jurídica da previsão normativa dos crimes e da 

respectiva sanção penal.As circunstâncias do crime não se destacam, 

estando abrangidas pelo próprio tipo penal.As consequências das 

infrações penais são as normais à espécie.Por fim, tem-se que o 

comportamento da vítima não contribuiu para a prática dos crimes. Bem 

sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE no patamar mínimo, ou 

seja, em 03 (três) meses de detenção.Não há circunstâncias atenuantes e 

agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo 

qual TORNO DEFINITIVA a reprimenda fixada em 03 (três) meses de 

detenção.O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos 

termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Deixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não atendidos 

os requisitos a que alude o artigo 44 do Código Penal, pois o crime foi 

cometido com violência à pessoa.Por outro lado, considerando tratar-se de 

réu primário, sendo-lhe favoráveis as circunstâncias judiciais, afigura-se 

cabível a suspensão condicional da pena (sursis penal), na forma do art. 

77 do Código Penal. Desse modo, concedo ao acusado o benefício da 

suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, com a 

condição de prestar serviços à comunidade no primeiro deles (art. 78, § 

1º, CP), na forma com que for imposta perante o Juízo da Execução, 

devendo o acusado, ainda, durante o biênio: (i) abster-se de frequentar 

bares, boates e congêneres; (ii) não se embriagar ou apresentar-se 

embriagado publicamente; (iii) frequentar a igreja, seja qual for a religião; 

(iv) comunicar o juízo seu novo endereço em caso de mudança; (v) 

comparecimento pessoal em juízo a cada 02 (dois) meses, para justificar 

suas atividades; e (vi) não portar arma.Por ter sido beneficiado pelo sursis 

penal e por ter ficado em liberdade durante a tramitação deste processo, 

pois ausentes os motivos para a decretação da prisão preventiva, 

reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade (art. 387, § 1º, 

CPP).Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração (art. 387, IV, CPP), uma vez que inexiste pleito nesse 

sentido, não sendo exercido, por consequência, o contraditório sobre o 

tema.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

nos termos do art. 804 do CPP.Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.Oportunamente, 

após o trânsito em julgado:1.Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados;2.Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente 

condenação, nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo 

suspensos os direitos políticos do apenado enquanto durarem seus 

efeitos;3.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de Execuções 

Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI;e 7.16.1, todos da CNGC).4.Façam 

os  au tos  conc lusos  pa ra  des ignação  da  aud iênc ia 

admonitória.CUMPRAM-SE as demais disposições pertinentes da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Vera/MT, 24 de agosto de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 04 de dezembro de 2018

Haian Cânela Silva Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117684 Nr: 1890-83.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WENDERSON RODRIGUES SILVA, Cpf: 

48681180134, Rg: 726402, Filiação: Ana Maria Rodrigues Silva e Autrizio 

Dulcio da Silva, data de nascimento: 17/07/1974, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, motorista, Telefone (66) 9 9920-9838. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia WENDERSON RODRIGUES SILVA pela praática da conduta 

capitulada no artigo 129, § 9°, e 147, ambos do Código Penal Brasileiro, 

com a incidência da Lei 11.340/2006.

Despacho: Autos nº: 1890-83.2017.811.0102 Código n°: 117684Vistos, 

etc.A citação por edital somente pode ser concretizada quando a parte 

esgotar todos os meios possíveis para localização do acusado.É o caso 

dos autos, uma vez que realizadas tentativa de citação do denunciado no 

endereço por ele informado, esta foi negativa, e realizada buscas pelos 

sistemas disponíveis, a citação nos endereços encontrados, também foi 

negativa, estando o réu, portanto, em local incerto e não sabido. 
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Verifica-se ainda que o endereço informado pelo Ministério Público à pág. 

67, encontrado no sistema da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ 

encontra-se incompleto, não sendo possível realizar a tentativa de citação 

no respectivo endereço.Assim, DEFIRO o pedido ministerial à ref. 40, pelo 

que CITE-SE o acusado WENDERSON RODRIGUES SILVA por edital, nos 

termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, pelo prazo de 15 

(quinze) dias.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Vera-MT, 30 de novembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 04 de dezembro de 2018

Haian Cânela Silva Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114366 Nr: 560-51.2017.811.0102

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SÉRGIO TIRITAN, ODAIR TIRITAN, 

ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal retirar a 

Carta Precatória para distribuí-la na Comarca de Sorriso-MT ou juntar aos 

autos comprovante do recolhimento das custas da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125266 Nr: 2334-82.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria da 

Penha Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Oguido Ogama - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, querendo, no prazo de 15 

(dias), impugnar a contestação juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126261 Nr: 2825-89.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER APARECIDO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S/A, MIDWAY AS 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a,s) Advogado (a,s) da parte autora da designação da audiência 

de Conciliação para o dia 27/02/2019 às 09:20 hs, neste Juízo, bem como 

para que providencie o comparecimento da parte autora na audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123883 Nr: 1779-65.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDUARDA DOMINELLI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSILENE NIZA DE SOUZA - 

OAB:22137/B

 Intimação do Advogado da parte Autora para, querendo, no prazo de 15 

(dias), impugnar a contestação juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123839 Nr: 1752-82.2018.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ZANCHET, GISELE MARIA RAURO 

ZANCHET, BOLIVAR ROQUE ZANCHET, ADELINO ZANCHET FILHO, 

MARCIA APARECIDA DE LIMA ZANCHET, BERNARDET TEREZINHA 

ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGÓRIO MACENA SILVA, JOÃO ANTONIO 

DOS SANTOS, JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, querendo, no prazo de 15 

(dias), impugnar a contestação juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 125744 Nr: 2580-78.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVALDO PEREIRA DE SOUZA, JEFERSON 

EUDES CAMPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:MT 8502

 Autos nº 2580-78.2018.811.0102

Código n°: 125744

Vistos, etc.

 Analisando a resposta apresentada à ref. 24, e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data 13 DE DEZEMBRO DE 

2018, ÀS 10H00MIN.

INTIME-SE a parte acusada, e o seu defensor para comparecer à 

audiência mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

SOLICITE-SE o recambiamento dos réus à Penitenciaria de Sinop/MT, a fim 

de que compareçam a solenidade ora designada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

De Feliz de Natal/MT, para Vera-MT, 14 de Novembro de 2018.

Juliano Hermont Hermes da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116572 Nr: 1432-66.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE JUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.Diante da 

tempestividade do recurso de apelação apresentado (ref. 74) INTIME-SE a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 

1º do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Havendo 

recurso adesivo, INTIME-SE o recorrente, na forma do § 2º do mesmo 

artigo, para oferecer contrarrazões.Após, ou não havendo recurso 

adesivo, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, observando as formalidades legais.INTIMEM-SE.Vera-MT, 06 

dezembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124422 Nr: 1991-86.2018.811.0102

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MISTURINI-EPP, PEDRO MISTURINI-EPP, LCMIL 

LAMINADOS E COMPENSADOS MISTURINI LTDA, LUIZ MISTURINI-EPP, 

CELSO ANTONIO MISTURINI-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO CRISTIANO CABRAL - 

OAB:22864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, INTIME-SE a requerente LCMIL LAMINADOS E 

COMPANSADOS MISTURINI LTDA – EPP, para emendar a inicial, no prazo 

de no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando os documentos acima 

citados.Decorrido o prazo, CONCLUSOS.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Vera/MT, 05 de dezembro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106834 Nr: 995-93.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIBILA STRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Castro Pereira, HOSPITAL 

MATERNIDADE JACARANDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, JOÃO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - 

OAB:20970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15677, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - 

OAB:6972/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

”Vistos etc.

Inicialmente, com fundamento no art. 362, § 2°, do CPC, considerando a 

ausência dos advogados dos requeridos nesta audiência, INDEFIRO o 

depoimento pessoal da autora, postulado pelos reclamados às fls. 

167/168.

No mais, tendo em vista que os requeridos Marcelo de Castro Pereira e 

Hospital Maternidade Jacarandas Ltda não apresentaram o rol de 

testemunhas, DECLARO PRECLUSA a produção de prova testemunhal.

De outro lado, HOMOLOGO a desistência da inquirição da Orivaldo A. 

Nunes Filho e da colheita do depoimento pessoal dos réus, na forma 

pleiteada no item “5” acima.

 Desse modo, DECLARO ENCERRADA a instrução processual.

 Assim, DÊ-SE vista às partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a 

iniciar pela autora, para a apresentação das razões finais escritas, nos 

termos do artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Saem os presentes intimados.”

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h57min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Luana Alves Machado, Estagiária de Gabinete, 

digitei o presente termo.

Vera-MT, 30 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101035 Nr: 284-59.2013.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO ZIMMER, ELENIR TEREZINHA ZIMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEVERA LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284-59.2013.811.0102

Código nº: 101035

Vistos etc.

Diante da ausência de requerimento das partes, cumpridas todas as 

determinações constantes no processo, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 05 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114713 Nr: 709-47.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCRDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:22627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:17585

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADAIR RAMOS LEITAO, Cpf: 

03733413180, Rg: 19673353, data de nascimento: 16/07/1989, 

brasileiro(a), natural de Apiacas-MT, agente rodoviário, Telefone (66) 9 

9717-3171. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, ante a perda superveniente de interesse de agir, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, VI do NCPC.Em razão da nomeação das dignas advogadas 

(ref. 19 e 35), FIXO os honorários advocatícios em 02 URH, para cada 

uma, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como à complexidade do feito.Expeça-se certidão em favor das 

defensoras dativas, com o valor total dos honorários que lhes são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso 

(Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).Sem custas e sem honorários 

sucumbenciais.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Vera/MT, 28 de novembro 

2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 05 de dezembro de 2018

Haian Cânela Silva Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124649 Nr: 2062-88.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WUTZKE, JEFFERSON WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON SILVA BENTO - 
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OAB:18153, KELLY DA SILVA BERGAMIN BENTO - OAB:18696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para recolher a guia correspondente às 

diligências complementares efetuadas, no valor de R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), já descontado o depósito inicial de R$ 45,00 (quarenta e 

cinco reais), através do portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 

d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Central de Mandados para 

emissão da guia.Justifico a demora no cumprimento do mandado em razão 

das inúmeras diligências realizadas para localização dos executados, os 

quais, como afirmado, trabalham em fazendas, o que dificulta e atrasa o 

cumprimento do mandado.Sem mais, devolvo à CM.Vera/MT, 06 de 

dezembro de 2018.Kleyton Wellington dos Santos Oficial de Justiça – Mat. 

21891

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112386 Nr: 1380-07.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a 

autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Contudo, a exigibilidade de tais valores 

fica suspensa, na forma do art. 98, §3º do CPC, ante o deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à 

parte autora para promover o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido in albis o prazo, AO ARQUIVO, com as anotações 

necessárias, sem prejuízo de desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Vera/MT, 03 de outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116706 Nr: 1491-54.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMIANO CORREA DA AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno os autores ao pagamento das custas e de honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Contudo, a exigibilidade de 

tais despesas fica suspensa, na fora do artigo 98, § 3º, do CPC, ante o 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Vera/MT, 26 de setembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111756 Nr: 1131-56.2016.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL ANTONIO PEREIRA, MARIA DE LOURDES 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO SCHILLE, ANA LEITE CARAN SCHILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FELIPE PORTUGAL - 

OAB:70096, EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA BARBOSA - OAB:22386/O, 

ÉRICO PRADO KLEIN - OAB:70041/PR

 Autos n. 1131-56.2016.811.0102

Código n. 111756

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lourival Antônio Pereira 

e Maria de Lourdes Soares insurgindo contra decisão proferida à ref. 39.

 A irresignação do embargante cinge-se à alegação de que houve 

contradição na decisão, uma vez que o espólio do de cujus está 

devidamente representado pelo inventariante Lucas Tiago Fernandes 

Schille. Assim, requer a reforma da decisão, a fim de que o espólio do de 

cujus seja intimado através do advogado que os representam.

 Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

 É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 

quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

In casu, verifico que os embargos devem ser parcialmente acolhidos.

Em primeiro lugar, verifico que a decisão proferida à ref. 04 foi correta em 

indeferir o pleito anterior da embargante (pedido para declarar preclusa a 

apresentação da contestação) e suspender o curso processual, 

determinando, por conseguinte, a citação do espólio do de cujus Guido 

Schille.

Contudo, em uma melhor análise do artigo 690 do CPC, verifico que o seu 

parágrafo único traz que a citação será pessoal, se a parte não tiver 

procurador constituído nos autos. Logo, a contrário sensu, a citação será 

por intermédio do procurador, quando constituído.

 Assim, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaração. Por 

conseguinte, revogo em parte a decisão proferida à ref. 04. DETERMINO a 

citação do espólio do de cujus Guido Schille, por DJE, em nome do 

advogado constituído por Lucas Tiago Fernandes Schille, inventariante do 

falecido, para se pronunciarem nos autos, em 05 (cinco) dias (artigo 690 

do CPC).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112689 Nr: 1522-11.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PEREIRA TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para 

CONDENAR o réu ALEX PEREIRA TELLES como incurso nas sanções do 

artigo 129, caput e §9° do Código Penal, bem como do artigo 147 do Código 

Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do mesmo diploma. [...] 

CUMPRAM-SE as demais disposições pertinentes da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019 
 

Excelentíssimo Doutor Conrado Machado Simão, MM. Juiz de Direito da Vara Única e 
Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal - MT, na forma da lei etc. 

 
 

F A Z  S A B E R ,  a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal - MT, foram alistados para compor o 
Corpo de Jurados, nos termos do Artigo 439 do Código de Processo Penal, os cidadãos abaixo 
relacionados, que deverão ser sorteados para as reuniões periódicas do Tribunal do Júri durante o 
ano de 2018. 

 
NOME                                                        DATA DE NASC.                  PROFISSÃO 
 
 
01 - ADRIANO DOS SANTOS VALENTE 16.08.1986 Servidor Municipal 
02 - ALESSANDRA POLLETO DE LA  
BANDEIRA                                                                11.08.1974                               Professora 
03 - ALEX SOUZA PRIMO 14.11.1996 Almoxarife 
04 - ALEXANDRA MENDONÇA DE OLIVEIRA 12.05.1988                                 Assist. Adm 
05 - ALEXANDRE DE ASSIS VENICIO 31.10.1992 Outros 
06 - ALEXANDRE ROMAN PARADA 03.04.1982 Engº Sanitarista 
07 - ALINE ROSA DA SILVA 17.11.1988 Assist. Administrativa 
08 - AMARO JOÃO DOS SANTOS 10.03.1979 Motorista 
09 - ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA 18.05.1990 Aux. aplicação 
10 - ANGELA PEREIRA BARROS 10.09.1984 Arquiteta 
11 - ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS 22.05.1991 Dona de Casa 
12 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA 20.11.1988 Ajudante Geral 
13 - ANTONIO DE SOUZA BRAGA 06.10.1972 Professor 
14 - ATAÍDES CARLOS NINO 26.05.1965 Servidor Municipal 
15 - BEGMAR CARDOSO LARA 09.07.1996 Outros 
16 - BRUNO TADEU FERREIRA 26.02.1980 Farmacêutico 
17 - CARLA GRACIELE VIEIRA 11.11.1994 Aux. Adm. 
18 - CIBELE PORTO PEREIRA SCARIOTE 05.05.1982 Diretora Contábil 
19 - CLEVERSON DANIEL BARBIERO 23.11.1976 Engº Civil 
20 - DÉBORA EVELYN SILVA MARTINS 07.02.1992 Aux. Adm. 
21 - DUILIO DANIEL DUARTE 09.09.1988 Consultor Peças 
22 - EDELSON REI GUIMARÃES CAMPOS 06.01.1972 Professor 
23 - EDMAR BRAGA OBARA 14.04.1987 Outros 
24 - EDNA L. R. LAURENTINO 05.11.1980 Professora 
25 - EDUARDO RICH VINHAIS 25.09.1957 Veterinário 
26 - EDVAN FERREIRA CRUZ 01.08.1980 Ajudante III 
27 - ELI HEBER GRAGEL 21.06.1988 Outros 
28 - ELIETE ROSA DA SILVA 05.11.1977 Assistente Social 
29 - ELISANGELA HOLANDA PEREIRA 31.12.1972 Ajudante Limpeza 
30 - ELIZABETE APARECIDA DELUQUE 05.11.1966 Servidor Municipal 
31 - ELIZABETE REGINA MARRAFON TOSTA 28.07.1965                                  Fiscal Tributário 
32 - ELIZANGELA APARECIDA DOS SANTOS 11.02.1988                                  Analista Administrativo 
33 - ELLEN MARCIA DA SILVA MOURA 01.04.1982 Professora 
34 - ELTON FERRAZ MACHADO 30.07.1965 Servidor Municipal 
35 - ELZA SIMÃO DE SOUZA 19.10.1984 Assist. Adm III 
36 - EMERSON DE PAULA SILVA 18.01.1999 Ajudante Geral 
37 - ERES RODRIGUES 05.01.1983 Classificador 
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38 - FABIANA DE FÁTIMA MARQUES 06.03.1983 Servidora Municipal 
39 - FERNANDA JESUS GOMES DE ARRUDA 
 FUKUSHIMA  -                                                        01.08.1987                                  Pedagoga 
40 - FERNANDO FÁBIO DA SILVA 26.11.1989 Professor 
41 - FRANCIELE FERREIRA JOAQUIM 22.02.1988 Fiscal Tributário 
42 - FRANCIELI DE ALMEIDA GOMES 28.04.1982 Aux. Adm. 
43 - GABRIELLY SIMÕES CALADO 04.04.1990 Professora 
44 - GELSON LEITE DE SOUZA 26.03.1982 Fiscal Sanitário 
45 - GEORGINA DO CARMO SALES 
MOUSQUER 13.03.1985                                Fiscal Sanitário 
46 - GIOVANI ADRIANO DE OLIVEIRA 02.02.1983 Bioquímico 
47 - GISELE RODRIGUES DA SILVA VIEIRA 31.05.1976                                 Assistente Social 
48 - GUSTAVO ORTEGA 30.07.1995 Estudante 
49 - HELEN GRACIOSA FRANZ BEVILACQUA 
DE SÁ  -                                                                    31.07.1982 Professora 
50 - HERCULES FRANCISCO DE SOUSA 03.03.1998 Ajudante Geral 
51 - ILDEBRANDO LEONEL SOUZA HOFFMANN 06.01.1997  Técnico 
Agronomia 
52 - IONE RAFAELA ARROYO 21.09.1983 Odontóloga 
53 -IVANILDO LUIS DA SILVA 27.11.1976 Ajudante Geral 
54 - JAILSON DOS SANTOS SILVA 13.06.1984 Ajudante Geral 
55 - JANE LONGA 17.12.1972 Comerciante 
56 - JANETE MARIA SKOWRONSKI OSTRY- 
ZECK                                                                          16.11.1985 Assistente Social 
57 - JANETTE JARCKESKI 21.05.1968 Conselheira Tutelar 
58 - JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO 26.03.1996 Op. de Máquinas 
59 - JOÃO JOSÉ MARQUES RIGO 27.11.1980 Consultor Negócios 
60 - JOÃO PAULO RODRIGUES DE MELO 18.01.1985 Fiscal Ambiental 
61 - JOSÉ ALMIR DA SILVA 19.06.1995 Aux. Aplicação 
62 - JOSÉ PAULO DE SENA DIAS 17.12.1981 Operador Armazém 
63 - KAMILA DE PAULA CORREIA 21.06.1993 Nutricionista 
64 - KIZI DUARTE BASTOS BORRERE 15.09.1979 Psicóloga 
65 - LEANDRO COSTA DA SILVA 30.09.1983 Coordenador Armazém 
66 - LINDINALVA MARAN MARIANO 28.09.1982 Dona de Casa 
67 - LUCÉLIA DA CRUZ RAMOS 09.07.1988 Aux. Administrativo 
68 - LUCIANE PINHEIRO GRETER 27.07.1976 Pedagoga 
69 - LUCIMAR FOLES VERAS 15.09.1979 Psicóloga 
70 - LUIZ FERNANDO ALVES FAGANELLO 10.11.1987                                 Estudante 
71 - LUIZ RICARDO ALBERTO 21.01.1972 Assist. Adm. 
72 - MARCELO FERREIRA SANTOS 10.03.1989 Outros 
73 - MARDONYO RODRIGUES SALES 19.07.1991 Operador de Máquinas 
74 - MARIA AIRTES C. DO NASCIMENTO 
SOUZA 04.09.1970                                Servidor Municipal 
75 - MARIA LUSIMÁ A.S. ALEXANDRA 07.04.1971                                 Professora 
76 - MARIO JOSÉ COELHO DA SILVA 08.06.1979 Operador de Máquinas 
77 - MARISA GUADANIN 21.09.1976 Fiscal de Obras 
78 - MARIVALDA APARECIDA COELHO 
ABRANTES                                                               29.07.1970 Servidor Municipal 
79 - MAYCON ALISSON DA PAZ 23.04.1992 Soldador 
80 - MURILO LIMA DIAS 14.11.1974 Ajudante Geral 
81 – NEUZA DE ÁVILA DA SILVA 25.11.1968 Zeladora 
82 - NEUZA RODRIGUES 12.06.1970 Recepcionista 
83 - NIVALDO MARQUES 14.09.1965 Fiscal de Obras 
84 - NORMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 10.10.1980 Técnica Enfermagem 
85 - OLDINÉIA COSCIA DE FERRO CEBALHO 27.04.1976                                 Professora 
86 - PATREZIO GRANJEIRO MEDEIROS 28.04.1989 Operado Máquinas 
87 - PAULA MAYUMI SIQUEIRA 23.12.1985 Cirurgiã Dentista 
88 - PRISCILA CRISTIANE DE SOUZA 20.10.1993 Assistente Social 
89 - RAFAEL JOSÉ RIBEIRO 15.06.1990 Operador Máquinas 
90 - RAFAEL LEANDRO DE OLIVEIRA 24.08.1987 Técnico Agrícola 
91 - RAIMUNDO DE LIMA 08.08.1976 Lavador 
92 - RAIMUNDO NONATO SILVA PEREIRA 25.02.1984                                Operador Máquinas 
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93 - RAIZA NERY DE OLIVEIRA 03.06.1998 Analista de Sistema 
94 - RAQUEL MARLI DA SILVA 16.10.1987 Aux. Administrativo 
95 - REINALDO CESAR FERREIRA 25.09.1979 Comprador de Cereais 
96 - ROMARIO DE ARAÚJO OLIVEIRA 28.01.1992 Operador Máquinas 
97 - RONAYLTON DANTAS DE OLIVEIRA 18.10.1976 Mecânico 
98 - ROSANI GARMATZ 05.04.1975 Assistente Social 
99 - SANDRA REGINA MULLER BIEGER 11.06.1966 Fiscal Tributário 
100 - SOLANGE DE CASTRO RODRIGUES 13.09.1976 Professora 
101 - SOLANGE DOS SANTOS MENEZES 07.01.1972 Professora 
102 - SUELI DE OLIVEIRA SANTOS 18.02.1967 Contadora 
103 - SUZAN CARLA PIRES 02.02.1983 Fiscal de Obras 
104 - TARUSKA KEILA SOUZA STURM 07.03.1988 Controladora Interna 
105 - THIAGO RUAN RODRIGUES 
REBOUÇAS FIGUEIREDO                                     25.10.1986 P iloto 
106 - VALDIRLEI VIANA BALDOINO 15.02.1982 Servidor Público 
107 - VANDERLEI MURILO BIANCHI 19.09.1976 Empresário 
108 - VANESSA MOREIRA MILANI  02.02.1990 Odontóloga 
109 - VERÔNICA CATARI S. BOLOGNANI          18.02.1992 Assist. Adm. 
110 - VILMAR GROSSKLAUS 23.08.1951 Ajudante Geral 
111 - VITOR BARREDO MAKHOUL 31.05.1984 Médico Veterinário 
112 - WALLAN VINCIUS REIS FIGUEIREDO22.  01.1993                                     Engº Ambiental 
113 - WELENILSON OLIVEIRA DE LEMOS 01.03.1980 Carpinteiro 
 
 
Sapezal, 03 de dezembro de 2018 
 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito 
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